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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία εξετάζει τις απόψεις μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

πέμπτης και έκτης δημοτικού δύο χωριών του Νομού Φλώρινας. Πιο συγκεκριμένα, 

εξετάζει τις απόψεις της πλειονοτικής κουλτούρας απέναντι στους μετανάστες και 

τους πρόσφυγες. Η εργασία αυτή στοχεύει: α) στο να καταγραφούν οι απόψεις των 

μαθητών της πλειονοτικής κουλτούρας για τους όρους «πρόσφυγας – μετανάστης», 

β) στο να αποτυπωθούν τα συναισθήματα των μαθητών της πλειονοτικής κουλτούρας 

για τους «πρόσφυγες – μετανάστες», γ) στο να καταγραφούν οι στάσεις των μαθητών 

απέναντι σε συμμαθητές από άλλο πολιτισμικό περιβάλλον, δ) στο να καταγραφούν 

οι προτιμήσεις των μαθητών για συνεργασία με συμμαθητές από άλλο πολιτισμικό 

περιβάλλον και ε) στο να αποτυπωθούν τα συναισθήματα των μαθητών όσον αφορά 

τον πρόσφυγα και τον μετανάστη μαθητή. 

Οι προαναφερθέντες στόχοι θα επιτευχθούν μέσα από την ανασκόπηση της 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας και την έρευνα που διενεργήθηκε από το σχολικό έτος 

2019 - 2020, στην οποία συμμετείχαν 50 μαθητές Ε’ και Στ’ δημοτικού, μέσα από ημι 

-δομημένες συνεντεύξεις που αναλύθηκαν ποιοτικά. Τα αποτελέσματα τη έρευνας 

έδειξαν ότι ενώ οι μαθητές έχουν ακουστά για τους όρους πρόσφυγας και μετανάστης 

δυσκολεύονται αρκετά στο να θέσουν έναν ακριβή ορισμό. Σημαντικό εύρημα είναι 

ότι οι περισσότεροι Έλληνες μαθητές αισθάνονται ίσοι με τους συμμαθητές από άλλη 

χώρα και έχουν την ανάγκη να βοηθήσουν. Υπάρχει θετική στάση απέναντι στη 

χρήση της γλώσσας από τους συμμαθητές αλλά και στην εκμάθηση μιας ξένης 

γλώσσας κυρίως λόγω συνεννόησης. Τέλος, οι περισσότεροι μαθητές δεν 

επιθυμούσαν να υπάρχει μια διαφορετική τάξη για τους συμμαθητές από άλλη χώρα. 

 

Λέξεις-κλειδιά: απόψεις, συναισθήματα, πρόσφυγες - μετανάστες μαθητές, μαθητές της 

πλειονοτικής κουλτούρας
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ABSTRACT 

 

This paper examines the views of primary and secondary school students in 

two primary schools in two villages of the Prefecture of Florina. More specifically, it 

examines the views of the majority culture towards immigrants and refugees. This 

paper aims to: a) record the views of the students of the majority culture on the terms 

"refugee - immigrant", b) to capture the feelings of the students of the majority culture 

for the "refugees - immigrants", c) to students' attitudes towards classmates from 

another cultural environment are recorded, d) to record students' preferences for 

working with classmates from another cultural environment and e) to capture students' 

feelings about the refugee and immigrant student. 

The aforementioned goals will be achieved through the review of the existing 

literature and the survey conducted during the school year 2019 - 2020, in which 50 

students of 5th and 6th grade participated, through semi-structured interviews that 

were analyzed qualitatively. The results of the research showed that while students 

have heard about the terms refugee and immigrant, they find it quite difficult to make 

an accurate definition. An important finding is that most Greek students feel equal to 

their classmates from another country and need help. There is a positive attitude 

towards the use of language by classmates but also about learning a foreign language 

mainly due to communication. Finally, most students did not want to have a different 

class for classmates from another country. 

 

Keywords: views, emotions, refugees-immigrant students, indigenus students 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι μετακινήσεις πληθυσμών δεν αποτελούν πρωτόγνωρο φαινόμενο. Από την 

αρχαιότητα οι άνθρωποι μεμονωμένα ή κατά ομάδες άλλαζαν τόπο κατοικίας 

δημιουργώντας νέες σχέσεις και συνθήκες στους τόπους oπου μετοικούσαν. Στην 

εποχή μας ζούμε υπό το πρίσμα οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί το φαινόμενο της μετανάστευσης αλλά και του 

προσφυγικού ρεύματος. Το φαινόμενο αυτό έχει επιφέρει πολιτισμικές αλλαγές στη 

κοινωνία. Αρκετοί από τους ανθρώπους αυτούς που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν 

τη χώρα τους βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους και τις ζωές των παιδιών τους, 

παραμένουν στην Ελλάδα περιμένοντας να αποκτήσουν πρόσβαση σε κάποια βορειο-

ευρωπαϊκή χώρα.  

Η οικονομική μετανάστευση στην Ελλάδα δημιούργησε μια νέα 

πραγματικότητα ανισότιμης πολυγλωσσίας - πολυπολυτισμικότητας σε μια χώρα 

εντυπωσιακά «ομογενοποιημένη» τόσο γλωσσικά όσο και πολιτισμικά. Αυτό που 

είναι σημαντικό για τη χώρα όπως είναι η Ελλάδα, είναι να μπορέσουν μέσα σε ένα 

κοινωνικό σύνολο να συμβιώσουν οι γηγενείς με τους πρόσφυγες και τους 

μετανάστες. Η δυσκολία έγκειται στο ότι ο καθένας φέρει τη δική του γλώσσα και 

πολιτισμική ετερότητα. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα νέο 

οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο να μπορεί να εκφράζεται κάθε είδος 

διαφορετικότητας. Γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητο η διερεύνηση των στάσεων των 

μαθητών, των αυριανών πολιτών, με σκοπό τη λήψη μέτρων για απάλειψη αρνητικών 

συμπεριφορών. 

Ωστόσο, μέσα από αυτή τη πολιτική και οικονομική αλλαγή δε θα μπορούσε 

να μην επηρεαστεί και το εκπαιδευτικό σύστημα. Η παρουσία παιδιών από 

διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια δημιουργεί αρκετά θέματα μέσα στο σχολικό 

περιβάλλον. Αρχικά, υπάρχουν μαθητές οι οποίοι δείχνουν να μην επηρεάζονται 

καθόλου στο χώρο του σχολείου αλλά και από την άλλη μαθητές που να δείχνουν 

έναν ρατσισμό απέναντι στους πολιτισμικά διαφορετικούς συμμαθητές τους. 

Σημαντικό κρίνεται το γεγονός ότι παρ’ ότι τα σχολεία της Ελλάδας για πολλά χρόνια 
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υποδέχονται παιδιά από άλλες χώρες ωστόσο οι φόβοι, οι αμφιβολίες και οι 

ανησυχίες των μαθητών δεν παύουν να υπάρχουν. 

Σύμφωνα με μια έρευνα του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΙΠΟΔΕ, 2010) τα δεδομένα και οι αριθμοί που 

παρουσιάζονται είναι αρκετά έτσι ώστε να μπορέσει να επηρεαστεί το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και οι ίδιοι μετανάστες να διαμορφώσουν συγκεκριμένες 

συμπεριφορές απέναντι στη μάθηση την εκπαίδευση, τη Γ1 και τη Γ2 αλλά και τους 

συμμαθητές τους. Το σύνολο των 150.319 παιδιών που φοιτούν στα ελληνικά 

νηπιαγωγεία 17.447 είναι παιδιά από μεταναστευτικά πλαίσια και 6.000 

παλιννοστούντες μαθητές. Από τους 700.797 μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

οι 60.332 είναι παιδιά από μεταναστευτικά πλαίσια και οι 6.000 παλιννοστούντες 

μαθητές. Επίσης, από το σύνολο 339.978 μαθητών των γυμνασίων οι 33.713 είναι 

παιδιά από μεταναστευτικά πλαίσια οι 5.489 παλιννοστούντες μαθητές. Τέλος, από 

τους 300.790 μαθητές που φοιτούν στο λύκειο οι 12.229 είναι παιδιά από 

μεταναστευτικά πλαίσια και 3.388 παλιννοστούντες.  

  Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί συχνά δηλώνουν πως δεν είναι έτοιμοι να 

παράγουν έργο μέσα σε μια διαπολιτισμική τάξη και ισχυρίζονται ότι χρειάζονται 

επιμόρφωση έτσι ώστε όλοι μαθητές ανεξαιρέτως εθνικότητας να έχουν ίσες 

ευκαιρίες μέσα στη σχολική τάξη. Ο εκπαιδευτικός στη σχολική μονάδα ασκεί 

σημαντικό έργο και η συμπεριφορά του, η στάση του, οι αντιλήψεις του, μπορεί να 

εμπνεύσουν και να εμψυχώσουν τους μαθητές με αποτέλεσμα να μπορεί να 

δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα στη σχολική μονάδα. Η εμφάνιση μαθητών από 

διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα καθιστά το έργο του εκπαιδευτικού 

περίπλοκο καθώς είναι πια επιφορτισμένος και με την υποχρέωση της ομαλής 

ένταξης και ανάπτυξης των μαθητών αυτών. Από την άλλη πολλοί από τους 

εκπαιδευτικούς δείχνουν να δέχονται αυτή την καινούργια κατάσταση που επικρατεί 

στη χώρα ενώ κάποιοι άλλοι θεωρούν πως είναι αναγκαίο οι μαθητές από άλλη χώρα 

να έχουν έναν ξεχωριστό χώρο γι’ αυτούς. Παρ’ όλα αυτά η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση προσπαθεί να προσεγγίσει όλα αυτά τα θέματα με προσοχή και με νέα 

παιδαγωγική η οποία θα σέβεται τη διαφορετικότητα και  θα παρέχει ίσες ευκαιρίες 

στους μαθητές ανεξαιρέτως εθνικότητας.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσουμε αρχικά πώς οι γηγενείς 

μαθητές αντιμετωπίζουν συμμαθητές τους οι οποίοι έρχονται από διαφορετική 

πολιτισμική προέλευση. Επίσης, να διευκρινιστεί το κατά πόσο η τηλεόραση 
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επηρεάζει αλλά και συμβάλλει στη διαμόρφωση γνώμης των γηγενών μαθητών. 

Τέλος, πόσο εύκολο είναι για τους μαθητές να διαχωρίσουν τους όρους πρόσφυγας 

και μετανάστης.  

Στην εργασία αυτή λοιπόν, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό 

πλαίσιο όπου γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην Ελλάδα  για το προσφυγικό και 

μεταναστευτικό ρεύμα. Προσδιορίζονται οι όροι μετανάστευση, μετανάστης, 

πρόσφυγας καθώς και ο όρος διγλωσσία. Προχωρώντας στο δεύτερο κεφαλαίο, 

γίνεται αναφορά στο πόσο δύσκολη ή εύκολη είναι η ένταξη των μεταναστών και 

προσφύγων αρχικά στην Ευρώπη και στη συνέχεια στην Ελλάδα αλλά και στο 

εκπαιδευτικό σύστημα.  

Προχωρώντας στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στις σχέσεις που 

οικοδομούνται μέσα στο σχολικό περιβάλλον και πώς αναπτύσσονται αυτές μεταξύ 

των μαθητών αλλά και μεταξύ των εκπαιδευτικών με τους μαθητές. Στο τέταρτο 

κεφάλαιο, γίνεται αρχικά αναφορά σε προγενέστερες μελέτες που αφορούν τις 

απόψεις των μαθητών, των εκπαιδευτικών αλλά και των γονέων σχετικά με τη 

γλωσσική ανάπτυξη των δίγλωσσων μαθητών αλλά και τις ενταξιακές πολιτικές που 

ακολουθούν. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ο σκοπός και οι στόχοι της παρούσας 

έρευνας. Ακολουθούν οι συμμετέχοντες και τα ερευνητικά εργαλεία αναφέροντας την 

ημι-δομημένη συνέντευξη και τη χρησιμότητα της καθώς επίσης και για τη συλλογή 

και την ανάλυση των δεδομένων.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας τα οποία 

ταξινομήθηκαν σε πέντε θεματικούς άξονες σύμφωνα με τις ανάγκες της 

συνέντευξης. Ο πρώτος θεματικός άξονας αναφέρεται στην εξοικείωση των μαθητών 

με τους όρους πρόσφυγας και μετανάστης, ο δεύτερος θεματικός άξονας αφορά την 

έκφραση συναισθημάτων των μαθητών για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, ο 

τρίτος θεματικός άξονας αναφέρεται στην στάση απέναντι σε συμμαθητές από άλλο 

πολιτισμικό περιβάλλον, ο τέταρτος αφορά τη συνεργασία που έχουν οι μαθητές με 

τους συμμαθητές από άλλο πολιτισμικό περιβάλλον και τέλος ο πέμπτος άξονας 

αναφέρεται στον αναστοχασμό απέναντι στον πρόσφυγα μαθητή και στον μετανάστη 

μαθητή. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο έγινε μια συζήτηση στην οποία 

αναφέρονται τα συμπεράσματα των αποτελεσμάτων, οι περιορισμοί της έρευνας 

αλλά και κάποιες μελλοντικές προτάσεις που θα βοηθήσουν σε μια επόμενη έρευνα. 
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ – ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ 

 

1.1. Ιστορική αναδρομή στην Ελλάδα για το προσφυγικό και 

μεταναστευτικό  

 

Η Ελλάδα στη νεότερη ιστορία της έχει δεχτεί πολύ μεγάλα προσφυγικά 

ρεύματα.  Όπως αναφέρει ο Hoerder από το 1815 έως το 1914 πάνω από 50 

εκατομμύρια Ευρωπαίοι εγκαταλείπουν τις οικίες τους και εγκαθίστανται στην 

Βόρεια Αμερική (72%) και στη Νότιο Αμερική (21%). Έπειτα από την Καταστροφή 

της Σμύρνης το 1922 η Ελλάδα προχώρησε σε ανταλλαγή πληθυσμών. Οι εν λόγω 

πρόσφυγες οι οποίοι ήρθαν στην ελληνική επικράτεια είχαν ελληνική καταγωγή, 

κοινή κουλτούρα, κοινά ήθη και έθιμα και κοινή θρησκεία με τους Έλληνες, αλλά 

παρά ταύτα η αποδοχή και η αφομοίωση τους από τη χώρα ήταν δύσκολη 

(Τρουμπέτα, 2012).  

Ο 20ος αιώνας έχει χαρακτηριστεί ως «ο αιώνας της μετανάστευσης» 

(Λαζαρίδη & Αμίτσης, 2001). Μεγάλα ιστορικά γεγονότα του 20ου αιώνα όπως η 

κατάλυση του τσαρικού καθεστώτος και οι συνέπειες της Οκτωβριανής 

Επανάστασης, η διάλυση της Οθωμανικής και της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας 

και η δημιουργία των νέων κρατών στα εδάφη τους, καθώς και ο Α΄ και Β΄ 

παγκόσμιος πόλεμος, δημιουργούν μεγάλη προσφυγική κρίση και έντονες 

μετακινήσεις πληθυσμών, που τις περισσότερες φορές είναι υποχρεωτικές και βίαιες. 

Η μεγαλύτερη προσφυγική ροή παρατηρήθηκε στην Ρωσία τον Α΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο και κατά την Οκτωβριανή Επανάσταση, όπου οι προσφυγικές ροές φτάνουν 

τα 2,5 εκατομμύρια (Goldin, Cameron & Balarajan, 2013). 

Οι μετακινήσεις πληθυσμών συνεχίσθηκαν. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η κίνηση 

από την Ευρώπη προς την Αφρική. Βέβαια με το τέλος του Α΄ παγκοσμίου πολέμου 

τα ποσοστά μετανάστευσης σε υπερπόντιους τόπους επανήλθαν στα προπολεμικά 

υψηλά επίπεδα μέχρι που το 1920 οι Η.Π.Α, η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία 

έθεσαν περιορισμούς στον αριθμό των μεταναστών που θα δέχονταν. Από τα 

ευρωπαϊκά κράτη μόνο η Γαλλία υπέγραψε συμφωνίες με την Πολωνία και άλλα 

κράτη για την είσοδο εργατών στην χώρα, για την αντιμετώπιση του δημογραφικού 

προβλήματος ως συνέπεια του πολέμου. Οι μετανάστες το 1931 έφταναν τα 2,7 

εκατομμύρια (Sassen, 1999). 
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Κατά την διάρκεια του Α΄ και Β΄ Παγκοσμίου πολέμου άνθρωποι 

αναγκασμένοι από τον πόλεμο και την οικονομική κρίση των χωρών τους 

μεταναστεύουν. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο χώρες της βόρειας Ευρώπης όπως 

το Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία κλπ. προκειμένου να ανοικοδομήσουν τα διαλυμένα από 

τον πόλεμο κράτη τους, «εισάγουν» μετανάστες από φτωχές χώρες της νότιας 

Ευρώπης αλλά και από Αφρική και Ασία. Το ίδιο ισχύει για τις ΗΠΑ και τον 

Καναδά, γίνονται παγκόσμιες αγορές, χρησιμοποιώντας εργατικό δυναμικό από 

φτωχές χώρες (Τρουμπέτα, 2012). 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τους τελευταίους 2 αιώνες μεταναστευτική ροή 

παρατηρείται από τις μεσαίες και τις ελίτ τάξεις. Έμποροι, επιχειρηματίες, 

τεχνοκράτες, λόγιοι, φοιτητές ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία και όχι εργάτες- 

αγρότες που μετανάστευαν, στην προβιομηχανική εποχή. Πολλοί μετανάστες ανήκαν 

σε εθνοπολιτισμική ή θρησκευτική ομάδα που δέχονταν διώξεις ή διακρίσεις στις 

χώρες τους. Οι Εβραίοι της Ανατολικής Ευρώπης αναγκάστηκαν να εγκατασταθούν 

στις Η.Π.Α και στην Ευρώπη. Οι Goldin, Cameron & Balarajan (2013) επισημαίνουν 

πως τον 20ο και 21ο αιώνα, η μετανάστευση συνεχίζεται είτε λόγω πολέμων, είτε για 

την αναζήτηση εργασίας και βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης του ατόμου. 

Επιπλέον γεννάται η ανάγκη εμφάνισης των διαβατηρίων και των συνοριακών 

ελέγχων. Η ρύθμιση του μεταναστευτικού φαινομένου γίνεται σε επίπεδο κράτους 

έτσι ώστε τα κράτη να θέλουν πλέον να ελέγχουν των αριθμό των ατόμων που 

μπαίνει στην χώρα τους, την εθνικότητα των ατόμων και άλλα στοιχεία.  

Σύμφωνα με τους Sachs και Warner (1995) από τα μισά της δεκαετίας του 

1980 από χώρες όπως Μαρόκο, Τυνησία, Τουρκία, Μεξικό κλπ. αλλά και την 

δεκαετία του 1990 από χώρες του πρώην σοβιετικού συνασπισμού, αρκετοί άνθρωποι 

κατέφυγαν στην μετανάστευση, για λόγους οικονομικούς και αναζήτησης καλύτερων 

συνθηκών διαβίωσης. Μέχρι τον A΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η διεθνής μετανάστευση 

έπαιξε μεγάλο ρόλο στην διαμόρφωση της οικονομίας και στις δύο πλευρές του 

Ατλαντικού, μετά όμως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, συμβάλει καθοριστικά στην 

οικονομική και κοινωνική ολοκλήρωση των χωρών στην Βόρεια Αμερική και στην 

Ευρώπη. 

Το ελληνικό κράτος σαν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζει απόλυτα 

κάθε νομική εξέλιξη η οποία αφορά στη διαδικασία ασύλου και στην μετανάστευση 

γενικότερα. Στις 15 Ιουνίου του 1990 είχε υπογραφεί η Σύμβαση του Δουβλίνου 

μεταξύ δώδεκα συμβαλλόμενων κρατών μελών της Ε.Ε. Η ελληνική έννομη τάξη 
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εφάρμοσε τη Σύμβαση του Δουβλίνου μέσω του νόμου Ν.1975/1991. Το «σκεπτικό» 

της Σύμβασης ήταν να ελαττωθούν οι μετακινήσεις όσων ζητούσαν άσυλο μέσα στα 

πλαίσια της Ε.Ε. και να αποφευχθεί το αίτημα στο κράτος προτίμησης του εκάστοτε 

αιτούντος (asylumshopping) καθώς στο πλαίσιο της Σύμβασης οι χώρες είχαν 

αναγνωρίσει μεν την αξία του δικαιώματος στο άσυλο. Είχαν υποστηρίξει, επίσης, ότι 

οι αιτούντες δικαιούνται απλώς να αναζητήσουν διεθνή προστασία και όχι να 

εκφράσουν συγκεκριμένες προτιμήσεις όσον αφορά το κράτος που τους προσφέρει 

αυτή την προστασία  (Σπυροπούλου και Χριστόπουλος, 2016). 

Τη χρονιά του 2010 άρχισε να εφαρμόζεται μία ουσιαστικότερη 

μεταναστευτική πολιτική με την κατάθεση Εθνικού Σχεδίου Δράσης στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή εν σχέσει με τη διαχείριση των μεταναστευτικών κυμάτων και το άσυλο, 

για το οποίο η Ελλάδα προέβη σε επικαιροποίηση το Γενάρη του 2013. Στο Εθνικό 

Σχέδιο Δράσης περιγράφονταν οι προγραμματισμένες δράσεις της κυβέρνησης εν 

σχέσει με τα ζητήματα πρώτης υποδοχής, τα προ-αναχωρησιακά κέντρα κράτησης, το 

νέο σύστημα ασύλου, ο έλεγχος των συνόρων και οι επιστροφές. Το Νοέμβριο του 

2010, σε αυτά τα πλαίσια είχε υιοθετηθεί το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 114/2010, 

μέσω του οποίου ρυθμίστηκε η μεταβατική διαδικασία ασύλου στο ελληνικό κράτος 

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2015).  

Ακολούθως, το Γενάρη του 2011, είχε υιοθετηθεί ο Ν.3907/2011, ώστε να 

αναμορφωθεί το σύστημα ασύλου στο ελληνικό κράτος. Σύμφωνα με αυτό τον νόμο 

προβλεπόταν η διαμόρφωση αυτοτελούς Υπηρεσίας Ασύλου αλλά και η δημιουργία 

ενός συστήματος υποδοχής και διαπίστωσης των αναγκών και του «προφίλ» των 

ατόμων που φτάνουν στο ελληνικό κράτος άνευ των νόμιμων διατυπώσεων, 

περιλαμβανομένων και ανθρώπων οι οποίοι επιθυμούσαν να αιτηθούν άσυλο. Αυτός 

ο νόμος είχε αντικατασταθεί από το Ν.4375/2016 που αφορούσε τη λειτουργία και 

την οργάνωση της Υπηρεσίας Ασύλου, της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης 

και της Αρχής Προσφυγών αλλά και την προσαρμογή της νομοθεσίας στην Ελλάδα 

όσον αφορά τη χορήγηση και την ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας 

και την εργασία των δικαιούχων. Ο Ν.4375/2016 είχε τροποποιηθεί από το 

Ν.4399/2016 και, εν συνεχεία, από το Ν.4485/2017.   

Παρότι έγινε μια ουσιαστική προσπάθεια, ώστε να επιλυθεί το 

μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα μέσω της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου 

Δράσης, σε πρακτικό επίπεδο αυτή φαίνεται ανεπαρκής ως προς την κάλυψη των 

αναγκών που προκύπτουν σε καθημερινή βάση με τα διαρκώς ανεξέλεγκτα 
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αυξανόμενα ρεύματα από τα θαλάσσια σύνορα μας και ιδίως από την Τουρκία. Οι 

μετανάστες και οι πρόσφυγες μοιάζει να έχουν εγκλωβιστεί στα κέντρα υποδοχής και 

κράτησης (hotspots) αλλά και το κράτος παρουσιάζεται σχεδόν αβοήθητο μπροστά σ’ 

ένα τεράστιο έργο αρκετά πιο μεγάλο από τις δυνατότητες του σε οικονομικό 

επίπεδο. Παρουσιάζονται ανεπάρκειες τόσο εν σχέσει με τις συνθήκες ποιοτικής 

διαβίωσης στα hotspots (άσχημες συνθήκες διαβίωσης, υγείας και ασφάλειας) όσο 

και με την πρακτική εξέταση του ασύλου εξαιτίας της ανεπάρκειας σε προσωπικό σε 

υπηρεσίες, όπως η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και η Υπηρεσία Ασύλου, 

ώστε να εξυπηρετούνται σε ικανοποιητικό βαθμό οι μετανάστες και οι πρόσφυγες.    

Οι συνεχείς εμφύλιες διαμάχες στα κράτη της Αφρικής και της Μέσης 

Ανατολής εντείνουν τα προσφυγικά και μεταναστευτικά κύματα ανθρώπων που 

φέρουν διαφορετικές συμπεριφορές και διαφορετική θρησκευτική κουλτούρα που 

χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Με δεδομένες τις πολιτικές και κοινωνικές 

αλλαγές οι οποίες διαδραματίζονται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο 

επίπεδο, το 2015 η Ελλάδα κλήθηκε να αντιμετωπίσει τεράστια προσφυγικά και 

μεταναστευτικά κύματα με αποτέλεσμα οι ελληνικές νήσοι να μην είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσουν το φαινόμενο.  

 

1.2. Προσδιορισμός της μετανάστευσης 

 

Σύμφωνα με τον Δαμανάκη (2007) η μετανάστευση ορίζεται ως η διαδικασία 

της εκούσιας ή αναγκαστικής μετακίνησης πληθυσμών από έναν τόπο 

ε(προέλευσης/αποστολής) σε έναν άλλο τόπο (υποδοχής/διαμονής) με στόχο την 

προσωρινή ή μόνιμη εγκατάσταση σε αυτόν. Η μετανάστευση δηλαδή αποτελεί την 

φυσική μετάβαση ενός ατόμου ή μίας ομάδας ατόμων από μία κοινωνία σε μία άλλη 

(Baldwin-Edwards, 2001). Οι Castles και Kosack, (1973) αναφέρονται στην 

μεταφορά ανθρώπινου και εργατικού δυναμικού από µία περιοχή σε κάποια άλλη. Με 

την μετακίνηση - μετάβαση αυτή προκύπτει η εγκατάλειψη του πρότερου κοινωνικού 

περιβάλλοντος διαβίωσης του ατόμου και η εγκατάσταση του σε ένα άλλο.  

Η μετανάστευση διακρίνεται σε «σύγχρονη» και «παραδοσιακή». Η 

«σύγχρονη» μετανάστευση αναφέρεται κυρίως στη μετακίνηση πληθυσμών με κύριο 

τόπο προορισμού την Ευρώπη ενώ η «παραδοσιακή» μετανάστευση αφορά την 

υπερπόντια μετανάστευση του τέλους 19
ου

 και της αρχής του 20
ου

 αιώνα (Μπάγκαβος 
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& Παπαδοπούλου 2003). Επισημαίνονται τρεις παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν 

καθοριστικά στην μετανάστευση: πρώτον η μεταβαλλόμενη γεωγραφική κατανομή 

των ευκαιριών για επαγγελματική αποκατάσταση, δεύτερον οι δημογραφικές 

ανισορροπίες και τρίτον οι δράσεις και οι πολιτικές των κρατών, όπως οι πόλεμοι και 

η απέλαση συγκεκριμένων εθνοτικών ομάδων ( Tilly, 1978 , βλ. Rystad, 1992). 

Η μετανάστευση δεν πρόκειται για ένα καινούριο φαινόμενο, αλλά αντιθέτως 

θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανθρώπινης 

ιστορίας. Σύμφωνα με τον Τσιάκαλο (2011), όσον αφορά τη μετανάστευση στην 

Ευρώπη αυτό που διαφέρει είναι ότι πιο παλιά ήταν κυρίως Ευρωπαίοι αυτοί που 

αναζητούσαν καταφύγιο σε άλλες ηπείρους, ενώ σήμερα κυρίως οι μετανάστες 

αποτελούνται από κατοίκους άλλων ηπείρων. 

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης του Ο.Η.Ε, η 

μετανάστευση ορίζεται ως «Η διαδικασία της μετακίνησης είτε διαμέσου των διεθνών 

συνόρων, είτε εντός ενός Κράτους. Πρόκειται για την μετακίνηση πληθυσμού, 

περικλείοντας κάθε είδος μετακίνησης ανθρώπων. Αφορά την μετανάστευση 

προσφύγων, εκτοπισμένων προσώπων και οικονομικών μεταναστών.» (ΔΟΜ, 2009). 

Επιπλέον ένας άλλος παράγοντας που επέδρασε στη μετανάστευση είναι η 

γρήγορη ανάπτυξη της τεχνολογίας καθώς έχει διευκολύνει την μετανάστευση 

εφόσον μέσω αυτής μειώθηκε τόσο το κόστος του ταξιδιού όσο και το κόστος 

επικοινωνίας, όπως αναφέρεται σε έρευνα του διεθνούς οργανισμού για τη 

μετανάστευση η οποία δημοσιεύτηκε το 2014, ενώ παράλληλα, όπως σημειώνεται 

στην ίδια έρευνα η ανάπτυξη του εμπορίου μεταξύ των χωρών έδωσε ένα επιπλέον 

κίνητρο στους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό για να μεταναστεύσουν. 

Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα, δεν αποτελεί σήμερα ένα απομονωμένο εθνικό 

κράτος που απέχει από τα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα, αλλά γίνεται ενεργό και 

δραστήριο μέλος μιας ισχυρής υπερεθνικής κοινωνίας. Η ιστορία της 

πολυπολιτισμικής διάρθρωσης της κοινωνίας στο συγκεκριμένο αυτό γεωγραφικό 

χώρο άλλωστε είναι βαθιά και ξεκινά πολύ πριν από αυτές των σύγχρονων κατεξοχήν 

πολυπολιτισμικών κοινωνιών όπως είναι αυτή των ΗΠΑ, της Αυστραλίας κ.ά. Η 

οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών και η επιστημονική εξειδίκευση η οποία δεν 

ανταποκρίνεται στη ζήτηση της ελληνικής αγορά εργασίας, είναι κάποιοι από τους 

λόγους για τους οποίους αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των Ελλήνων οι οποίοι 

μεταναστεύουν εκτός συνόρων, γεγονός το οποίο δεν μας εκπλήσσει μιας και η 
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ιστορία του ελληνισμού αποτελεί ιστορία μετοίκισης, μετανάστευσης (Καλοφορίδης, 

2014).  

Εκτός όμως από χώρα αποστολής μεταναστών, η Ελλάδα είναι με τη σειρά 

της και χώρα η οποία, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, υποδέχεται διαρκώς 

ανθρώπους με διαφορετικά εθνικά, θρησκευτικά και φυλετικά υπόβαθρα. Ιστορικά 

αξίζει να αναφερθεί πως οι μετανάστες άφηναν τις χώρες τους για πολιτικούς λόγους, 

όπως για να αποδράσουν από τις θρησκευτικές και πολιτικές διώξεις, να ξεφύγουν 

από τον πόλεμο, τη φτώχεια ή να αναζητήσουν καλύτερες ευκαιρίες (Coelh, 2007). 

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, οι εκτιμώμενοι 

εισερχόμενοι μετανάστες το 2014 ήταν 59.013 εκ των οποίων οι 11.754 είναι παιδιά 

μέχρι 10 ετών (ΕΣΥΕ).  

Σύμφωνα με τον Esser, 2004  επειδή η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόμι 

τριών ηπείρων, Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, αρκετές χιλιάδες μετανάστες από 

Ασία, Αφρική και τα τελευταία χρόνια από τη Συρία, από τα παράλια της Τουρκίας 

και με τη συνδρομή λαθρεμπόρων, με κίνδυνο τη ζωή τους, αποβιβάστηκαν στα 

ελληνικά νησιά. Από εκεί δια μέσου της χερσαίας Ελλάδας και των Βαλκανίων είχαν 

στόχο κεντρικές και βόρειες ευρωπαϊκές αναπτυγμένες χώρες για καλύτερες 

συνθήκες ζωής ή και τη συνάντηση με δικά τους συγγενικά πρόσωπα που ήδη είχαν 

εγκατασταθεί εκεί. Ειδικότερα, οι κατά χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες από τη 

Συρία, αναγκάστηκαν λόγω του εμφυλίου πολέμου των τελευταίων χρόνων στη χώρα 

τους και της δράσης του ISIS να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και να 

αναζητήσουν σε άλλους τόπους καλύτερη τύχη. Όλο το νέο αυτό κύμα πέρασε από 

την Ελλάδα και πολλοί από αυτούς όσο ο βαλκανικός δρόμος ήταν ανοιχτός 

προχώρησαν σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ενώ μετά το κλείσιμο των συνόρων 

αρκετές χιλιάδες εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα, διαμένοντας αρχικά σε καταυλισμούς 

και σε συνέχεια σε οργανωμένους χώρους από την πολιτεία. Επομένως, με τον 

ερχομό αυτού του νέου κύματος μεταναστών, ανθρώπων που δεν γνωρίζουν την 

ελληνική γλώσσα και «κουβαλάνε» διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές, έχει 

δημιουργηθεί μια νέα ελληνική πραγματικότητα που καλείται να παίξει 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην ένταξη και ενσωμάτωση αυτών στην κοινωνία. Με άλλα 

λόγια, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, θα μπορούσε να γίνει λόγος για μια 

«νεομετανάστευση» που οφείλει η πολιτεία να αντιμετωπίσει επιτυχώς και να 

οργανώσει δομές περίθαλψης, στέγασης και μόρφωσης. 
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Επιπρόσθετα, οι Hirschman & Massey (2008) αναφερόμενοι στους 

μετανάστες της Αμερικής  υπογραμμίζουν ότι χαρακτηριστικό της 

«νεομετανάστευσης» είναι μεταξύ άλλων η εισροή μεγάλου μεταναστευτικού 

πληθυσμού από χώρες που δεν συμπεριλαμβάνονταν στην μέχρι τώρα εθνική ατζέντα 

της χώρας υποδοχής. Σε καθολικό επίπεδο τον 21 ο αιώνα, σε πολλές χώρες όπως 

σημειώνεται, η «νέα μετανάστευση» αγγίζει τις ζωές των περισσότερων ανθρώπων 

και δεσπόζει περισσότερο στην πολιτική και στην οικονομία του κράτους από ό, τι σε 

οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην σύγχρονη εποχή (Papademetriou, 2006, βλ. Gibson & 

Rios Rojas, 2006). Η σημερινή «εποχή της μετανάστευσης» (Κάστρα & Miller, 1993, 

βλ. Gibson & Rios Rojas, 2006 ) και οι προκύπτουσες μορφές της πολιτισμικής 

πολυμορφίας που έχει δημιουργήσει, αυξάνουν κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν την 

διαπολιτισμικότητα και την διαπολιτισμική ένταξη αυτών των ανθρώπων στα πλαίσια 

των φιλελεύθερων δημοκρατιών .  

Η νέα αυτή πραγματικότητα αποτελεί πρόκληση όχι μόνο για την ελληνική 

κοινωνία αλλά και για το σχολείο, διότι πολλές φορές αποδεικνύεται χώρος όπου 

βιώνονται οι διαφορές, η διάκριση και ο αποκλεισμός (Φώτου, 2002). Η ελληνική 

κοινωνία ωστόσο χαρακτηρίζεται από την επιφυλακτική στάση απέναντι στους 

μετανάστες, τους οποίους θεωρεί ως συντελεστές στη νόθευση της εθνικής ο 

μογένειας (Νικολάου, 2005). Κατ΄επέκταση δεδομένου ότι το σχολείο αποτελεί 

μικρογραφία της κοινωνίας γίνεται φανερό ότι η υπάρχουσα πολιτική δεν 

ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες. Δηλαδή αν και σε εκπαιδευτικό επίπεδο έχουν 

γίνει προσπάθειες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ωστόσο, φαίνεται πως συνεχίζει να 

διαχέεται από εθνοκεντρικά στοιχεία.   

 

1.3. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις του  όρου «μετανάστης» 

 

Η λέξη «μετανάστης» ετυμολογικά προέρχεται από το αρχαιοελληνικό ρήμα 

μεταναίω που σημαίνει αλλάζω κατοικία, αποδημώ. Το ‘μετά’, στο ρήμα μεταναιώ, 

έχει την έννοια της μεταβολής και της μετακίνησης (Μπαμπινιώτης, 2008).  

«Με βάση τον ορισμό που δίνουν τα Ηνωμένα έθνη, ως μετανάστης 

χαρακτηρίζεται το άτομο που είναι μακριά από τη χώρα που γεννήθηκε ή από τη χώρα 

που έχει την εθνικότητα ή υπηκοότητά της για περισσότερους από 12 μήνες» (Ζολώτα,  

2010). Ο Τσιάκαλος, (2000) επισημαίνει πως οι μετανάστες είναι άνθρωποι οι οποίοι 
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διανύουν πολλά χιλιόμετρα προκειμένου να αναζητήσουν μια καινούργια πατρίδα. 

Συνήθως έχουν διωχθεί από τη χώρα τους εξαιτίας μιας απάνθρωπης διδακτορίας ή 

διαρκών πολεμικών συγκρούσεων ή ακόμη και αν καταδιώκονται από τη φτώχεια και 

ζουν σε συνθήκες ανελέητης πείνας. Μετακινούνται ομαδικά ή ατομικά, από την 

πατρίδα τους προς άλλους τόπους, με κύριο κίνητρο την εργασία.  

Ως μετανάστης ορίζεται το άτομο εκείνο που « αφήνει τη μόνιμη κατοικία του 

προς εξεύρεση κάποιας άλλης» (Γαλάνης, 2003). Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη 

μετανάστης είναι «το άτομο το οποίο διαβιώνει εκτός των συνόρων της χώρας στην 

οποία είτε γεννήθηκε είτε έχει την εθνικότητα της για διάστημα μεγαλύτερο των 

δώδεκα μηνών». Ο ορισμός αυτός αναφέρεται φυσικά στους διεθνείς μετανάστες 

(Trimikliniotis, 2014). Η μετακίνηση των πολιτών από ένα κράτος σε ένα άλλο για 

βελτίωση των συνθηκών ζωής τους είναι συχνό φαινόμενο στις ανθρώπινες 

κοινωνίες. Το πλαίσιο και οι διαδικασίες που ρυθμίζουν αυτή τη δυνατότητα, 

συνήθως απόρροια οικονομικών επιλογών του κράτους υποδοχής, καθορίζει ένα 

σύνθετο φάσμα κοινωνικοπολιτισμικών σχέσεων. Παρ’ ότι η μετακίνηση πληθυσμών 

είναι διαχρονικά διαρκής στην Ευρώπη αλλά και, ευρύτερα, στον κόσμο, υπάρχουν 

στιγμές ιδιαίτερης έντασης του φαινομένου για λόγους που ανάγονται είτε σε 

δυνατότητες εργασίας στα κράτη υποδοχής είτε σε έκτακτες καταστάσεις σε κράτη 

προέλευσης, οι οποίες εξωθούν μαζικά τους πολίτες σε αναζήτηση ενός άλλου τόπου 

για την επιβίωσή τους. 

Οι λόγοι μετανάστευσης μπορεί να είναι είτε οικονομικοί, είτε πολιτικοί ή 

ακόμη και κοινωνικοί. Αν σε μια χώρα επικρατούν άσχημες συνθήκες διαβίωσης, αν 

δεν υπάρχουν ευκαιρίες για πρόοδο οικονομική και το επίπεδο της ποιότητας ζωής 

είναι χαμηλό, οι άνθρωποι αναγκάζονται να μεταναστεύσουν. Οι μετανάστες είναι 

επίσης εκείνοι που, στον τόπο διαμονής τους, έχουν πέσει θύματα διακρίσεων, 

διαφόρων ειδών και έχουν τεθεί στο περιθώριο από το κοινωνικό σύστημα οπότε 

αναζητούν αλλού μια καλύτερη ζωή (Γεωργογιάννης, 2008).  

Ωστόσο, μετανάστης μπορεί να είναι και «το πρόσωπο που εγκαταλείπει με τη 

θέλησή του την πατρίδα του για να εγκατασταθεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα σε άλλη 

χώρα» (Μπαμπινιώτης, 2008). 

Πολλές φορές με τον όρο μετανάστευση (migration) ορίζεται η κυκλοφορία 

ενός προσώπου ή μιας ομάδας ανθρώπων, είτε σε διεθνή σύνορα, είτε μέσα σε ένα 

κράτος. Πρόκειται για μετακίνηση πληθυσμών, που καλύπτει οποιοδήποτε είδος 

κυκλοφορίας ατόμων, για οποιαδήποτε απόσταση, συμπεριλαμβανομένων και των 
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αιτιών που περιλαμβάνουν μετανάστευση προσφύγων, μετατοπισμένων ανθρώπων, 

οικονομικών μεταναστών και ανθρώπων που κινούνται για άλλους λόγους όπως η 

οικογενειακή επανένωση (IOM, 2011). Βέβαια υπάρχει και η εξαναγκαστική 

μετανάστευση (forced migration) η οποία αφορά μια μεταναστευτική μετακίνηση η 

οποία προκύπτει από εξαναγκασμό. Η αιτία του εξαναγκασμού μπορεί να είναι είτε η 

απειλή της ζωής ενός ανθρώπου, είτε η αναζήτηση οικονομικών πόρων, γενικότερα 

προκύπτει είτε από φυσικές είτε από αιτίες προκαλούμενες από τον άνθρωπο όπως 

παραδείγματος χάρη άνθρωποι που μετατοπίζονται λόγω φυσικών περιβαλλοντικών 

καταστροφών, χημικών- πυρηνικών καταστροφών, λόγω πείνας και άλλων (IOM, 

2011).  

Μετανάστης, επομένως, είναι οποιοσδήποτε κινείται ή έχει κινηθεί σε διεθνή 

σύνορα ή μέσα σε ένα κράτος μακριά από τη συνήθη κατοικία του, ανεξάρτητα από 

το νομικό καθεστώς του προσώπου, τη φύση της μετακίνησης αν δηλαδή πρόκειται 

για εθελοντική ή ακούσια, τις αιτίες που αφορούν τη μετακίνηση και τον χρόνο 

παραμονής σε μια χώρα (IOM, 2011). Σύμφωνα με την Διεθνή Αμνηστία μετανάστης 

είναι εκείνος που εγκαταλείπει τη χώρα του προκειμένου να βελτιώσει τις συνθήκες 

της ζωής του για κοινωνική και οικονομική ανέλιξη (Διεθνής Αμνηστία, 2016).  

 

1.4. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις του πρόσφυγα  

 

Σε μια εποχή όπου εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα 

σπίτια τους θεωρούμε πολύ σημαντική μια αναφορά στο θέμα των όρων που 

χρησιμοποιούνται, σε κοινωνικό αλλά και σε εκπαιδευτικό επίπεδο. Περιγράφοντας 

λοιπόν τους πρόσφυγες αναφερόμαστε σε αυτούς «τους ανθρώπους που έχουν 

αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις χώρες τους κάτω από πρωτοφανείς συνθήκες 

εμπόλεμης βίας και εξαθλίωσης των χωρών τους.» (Γαβριηλίδου, Κούρτη-Καζούλλη, 

Σκούρτου, Τσιπλάκου, Τσοκαλίδου & Χατζηδάκη, 2016, σ.σ. 3-4).  

Σε αντίθεση, με τους μετανάστες, οι πρόσφυγες δεν επιλέγουν να 

εγκαταλείψουν τις χώρες τους αλλά αναγκάζονται να φύγουν. Οι οικονομικοί 

πρόσφυγες είναι άνθρωποι που αναχωρούν από τις πατρίδες τους για οικονομικούς 

λόγους, για να βελτιώσουν τις συνθήκες της ζωής τους. Οι πρόσφυγες δικαιούνται να 

απολαμβάνουν την τη διεθνή προστασία της χώρας στην οποία εγκαθίστανται (James, 

2014). 
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Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 πρόσφυγας ορίζεται το άτομο 

εκείνο που εξαιτίας «Δικαιολογημένου φόβου διώξεως λόγω φυλής, θρησκείας, 

εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων βρίσκεται εκτός της χώρας 

της οποίας έχει την υπηκοότητα και δεν δύναται ή δεν επιθυμεί να απολάβει της 

προστασίας της χώρας αυτής» (ΟΗΕ, 1967). 

Ο Michael Reed-Hurtado (2013) δηλώνει πως ανάμεσα στους πρόσφυγες 

περιλαμβάνονται άτομα τα οποία εγκαταλείπουν τη χώρα τους επειδή η ζωή, η 

ασφάλεια ή η ελευθερία τους έχουν απειληθεί από γενικευμένη βία, ξένη 

επιθετικότητα, εσωτερικές συγκρούσεις, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

ή άλλες περιστάσεις που έχουν προκαλέσει σοβαρή διαταραχή της δημόσιας τάξης. 

Στη Συνθήκη της Αφρικανικής ενότητας (Organization of African Unity) 

πρόσφυγας ορίζεται εκείνος ο οποίος αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη χώρα του 

εξαιτίας μιας εξωτερικής επιθετικότητας, επαγγέλματος, ξένης κυριαρχίας ή 

εκδηλώσεων που ενοχλούν σοβαρά τη δημόσια τάξη (OAU, 1984).  

Όπως τονίζει ο διευθυντής Ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, 

Γιώργος Κοσμόπουλος το 2016, στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Αμνηστίας, στην 

περίπτωση που ένα κράτος αποτύχει να παράσχει την απαιτούμενη προστασία σε 

πρόσφυγες αυτό προμηνύει είτε έμμεση καταδίκη σε θάνατο είτε βασανιστήρια.  

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ αναφέρει πως στο τέλος του 2015 υπήρχαν 

καταγεγραμμένοι 21,3 εκατομμύρια πρόσφυγες παγκοσμίως (ΟΗΕ, 2016). Οι 

πρόσφυγες καθορίζονται και προστατεύονται από το Διεθνές Δίκαιο. Η Συνθήκη της 

Γενεύης το 1951 η οποία αναφέρθηκε και παραπάνω καθορίζει ποίος είναι 

πρόσφυγας και περιγράφει τα βασικά δικαιώματα που τα κράτη θα πρέπει να τους 

παρέχουν. Τα κράτη φιλοξενίας των προσφύγων ευθύνονται για τη παροχή του 

ασύλου αλλά και για τα μέτρα που χρειάζονται έτσι ώστε να εξασφαλιστούν τα 

βασικά ανθρώπινα δικαιώματα για να μπορέσουν να ζήσουν με ασφάλεια και 

αξιοπρέπεια (ΟΗΕ, 1951).  

Όπως αναφέρει και η Διεθνής Αμνηστία οι πρόσφυγες δεν θα πρέπει να 

διώκονται για παράνομη είσοδο σε μια χώρα. Αφού γίνει η διαδικασία αναγνώρισης 

τους δικαιούνται τριετή άδεια παραμονής στη χώρα υποδοχής που τους παρέχει το 

άσυλο καθώς επίσης και παροχή ταξιδιωτικών εγγράφων για να ταξιδέψουν, για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (Διεθνής Αμνηστία, 2016). Οι πρόσφυγες 

υποχρεούνται να σέβονται και να τηρούν τους νόμους και τους κανονισμούς της 

χώρας που τους παρέχει άσυλο. Σε άρθρο της Διεθνούς Αμνηστίας επισημαίνεται ότι 
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όταν κάποιος δεν έχει νόμιμη άδεια εισόδου ή παραμονής σε κάποια χώρα και δεν 

πληρεί τις προϋποθέσεις για να λάβει καθεστώς διεθνούς προστασίας, θεωρείται 

παράτυπος μετανάστης (Διεθνής Αμνηστία, 2016). Όσον αφορά τους «αιτούντες 

άσυλο», η Διεθνής Αμνηστία αναφέρει ότι είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι έχουν 

υποβάλλει αίτημα έτσι ώστε να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες και η απόφαση του 

αιτήματος τους δεν έχει εκδοθεί ολοκληρωτικά.  

Μέχρι να αναγνωριστούν επίσημα ως πρόσφυγες, διαθέτουν το Δικαίωμα της 

μη Επαναπροώθησης τους, όπως προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο. Από τα 

παραπάνω προκύπτει ότι και οι αιτούντες άσυλο έχουν δικαίωμα παραμονής στη 

χώρα υποδοχής και πρόσβαση σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες, δικαίωμα πρόσβασης 

σε υπηρεσίες υγείας, δικαίωμα στη δημόσια εκπαίδευση και δικαίωμα στην εργασία 

(εφόσον πληρούν κάποιες προϋποθέσεις) (Διεθνής Αμνηστία, 2016). 

Παραπάνω αναφέρθηκε η Σύμβαση της Γενεύης, η οποία υπογράφηκε το 

1951 από 140 χώρες. Στη Σύμβαση αυτή καθορίζεται το ποίος είναι πρόσφυγας, όπως 

προαναφέρθηκε, το είδος νομικής προστασίας που θα πρέπει να παρέχεται καθώς και  

τα κοινωνικά δικαιώματα που τα κράτη (που υπέγραψαν στη Σύμβαση) οφείλουν να  

τους παρέχουν. Συγχρόνως, αναφέρονται και οι υποχρεώσεις των προσφύγων σε 

χώρες υποδοχής και αποκλείονται συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων, όπως οι 

τρομοκράτες, από την προσφυγική ιδιότητα (ΟΗΕ, 1951).  

 

1.5. Εννοιολογικές προσεγγίσεις της διγλωσσίας 

 

Η συστηματική μελέτη των γλωσσικών φαινομένων που προκύπτουν από την 

επαφή δύο γλωσσών είτε στον ίδιο ομιλητή είτε ανάμεσα σε γλωσσικές κοινότητες 

ξεκίνησε πριν από περίπου 60 χρόνια (Weinreich, 1953). Υπάρχουν πολλές μελέτες κι 

έρευνες που έχουν γίνει γύρω από το φαινόμενο της διγλωσσίας και την επαφή των 

γλωσσών στο ελληνικό σχολείο (Τσοκαλίδου 2008) και (Γκαϊνταρτζή 2012). Ο όρος 

«διγλωσσία» αν και ακούγεται τόσο απλός είναι ένα πολυσύνθετο και πολυδιάστατο 

φαινόμενο. Τα μονόγλωσσα άτομα είναι σχεδόν ανύπαρκτα ενώ ως αλλόγλωσσα 

άτομα θεωρούνται αυτά που έχουν ως μητρική τους γλώσσα διαφορετική από αυτή 

που έχει ο τόπος, η κοινωνία όπου ζουν. Κατά συνέπεια, τα άτομα αυτά είναι 

αυτόματα και δίγλωσσα.  
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Σημαντική παράμετρος για τη μελέτη, ανάλυση και κατανόηση του 

φαινομένου της διγλωσσίας είναι η αποσαφήνιση των όρων μητρική, δεύτερη και 

ξένη γλώσσα. Σύμφωνα με τον Μπούρας (2013) μητρική γλώσσα είναι η γλωσσική 

μορφή με την οποία έρχεται σε επαφή το παιδί μετά τη γέννησή του και την οποία 

μαθαίνει φυσικά και αβίαστα με την έκθεσή του στο γλωσσικό περιβάλλον. Μητρική 

γλώσσα, λοιπόν, είναι αυτή που μαθαίνει το παιδί από τους γονείς του και γι’ αυτό 

συνδέεται στενά με την ταυτότητα, τα συναισθήματα και την πρωταρχική 

κοινωνικοποίηση, καθώς και τη γνωστική ανάπτυξη του ατόμου (Κωστούλα-

Μακράκη, 2001). 

Η Τριάρχη- Herman (2000) αναφέρει ότι ο όρος δεύτερη γλώσσα (L2) έχει 

επικρατήσει την τελευταία δεκαετία στη γλωσσολογία. Η δεύτερη γλώσσα 

«ονομάζεται εκείνη η γλώσσα που κατακτά ένα άτομο, αφού έχει ήδη αρχίσει να 

αναπτύσσει ή έχει ήδη ολοκληρώσει την εκμάθηση της πρώτης γλώσσας». 

Τόσο η μητρική όσο και η δεύτερη γλώσσα αναφέρονται, συνήθως και κυρίως 

στις επικοινωνιακές ανάγκες στην καθημερινή ζωή. Σε αντίθεση με τον όρο «ξένη 

γλώσσα» που χρησιμοποιείται για να δηλώσει τη γλώσσα που μαθαίνει ένα άτομο με 

συστηματική διδασκαλία και συνήθως έξω από το περιβάλλον που μιλιέται αυτή η 

γλώσσα, αφού έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσει ή έχει ήδη ολοκληρώσει την ανάπτυξη 

της πρώτης του γλώσσας με στόχο να ανταποκριθεί σε ανάγκες γλωσσικής 

επικοινωνίας που θα του παρουσιαστούν στο μέλλον, αναφέρει ο Boeckkman (1996) 

στη Τριάρχη Herman (2000). Η ξένη γλώσσα όμως μπορεί και να μην χρησιμοποιηθεί 

ποτέ, αφού πολλές φορές τα κίνητρα εκμάθησης έχουν αφηρημένο χαρακτήρα και 

γίνεται για μορφωτικούς κυρίως λόγους 

Η διγλωσσία, σύμφωνα με τις Γρίβα και Στάμου (2014), δεν είναι ένα στατικό 

και «συμπαγές» φαινόμενο αλλά διαμορφώνεται και αλλάζει από την επίδραση 

ιστορικών, πολιτισμικών, πολιτικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, γλωσσικών, 

ψυχολογικών και άλλων συνθηκών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα εστιάσουμε 

στην ατομική διγλωσσία και ειδικότερα στο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς τα 

τελευταία χρόνια το φαινόμενο της μετανάστευσης, της πολυπολιτισμικότητας και 

του γλωσσικού πλουραλισμού έχουν επηρεάσει τις σύγχρονες κοινωνίες και κατά 

συνέπεια τις σύγχρονες σχολικές τάξεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται για τον γλωσσικό 

και πολιτισμικό πλουραλισμό τους. 

 Διγλωσσία κατά την ευρεία έννοια είναι η εναλλακτική χρήση δύο γλωσσών 

από το ίδιο άτομο και προκύπτει όταν δύο ομάδες ανθρώπων ή όταν δύο άτομα που 
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μιλούν διαφορετικές γλώσσες έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Δίγλωσσο είναι ως εκ 

τούτου το άτομο που μπορεί να χειρίζεται εναλλακτικά δύο γλώσσες, που βιώνει την 

διαδικασία της κοινωνικοποίησής του ανάμεσα σε δύο κουλτούρες, σε κόσμους με 

διαφορετικές αξίες, παραστάσεις και στυλ (Γεωργογιάννης, 1999).  Ο χώρος χρήσης 

της γλώσσας είναι αυτός που ρυθμίζει πως πρέπει να χρησιμοποιείται μια γλώσσα 

ανά περίσταση, ώστε ο χρήστης να θεωρηθεί δίγλωσσος. Σύμφωνα με τον Hakuta 

(1986), ο ορισμός της διγλωσσίας αφορά τα άτομα που έμαθαν μια γλώσσα την οποία 

γνώρισαν εκτός του περιβάλλοντος του σχολείου, και ήρθαν σε επαφή με τον 

πολιτισμό της χώρας στην οποία ζουν. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ορισμός του Dahlem, που ορίζει τη διγλωσσία 

μέσω αρνητικών παραγόντων. Κατά αυτόν, λοιπόν, «η διγλωσσία είναι η γλωσσική 

κατάσταση, κατά την οποία δύο γλώσσες είναι ισότιμα εκφραστικά μέσα, ανόργανα και 

έρχεται σε αντίθεση με την ανθρώπινη φύση, διαταράσσοντας ολικά την ανθρώπινη 

ψυχή» (Τριάρχη- Herrmann 2000). Επίσης, το ποια συγκεκριμένη γλώσσα 

χρησιμοποιείται σε ποιο χώρο, αποτελεί κριτήριο για να ορίσουμε τη γλώσσα αυτή 

ως πρώτη, δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Ακαθόριστος επίσης είναι ο βαθμός στον οποίο 

πρέπει να κατέχει ένα άτομο τις δύο γλώσσες, για να μπορεί να θεωρηθεί ως 

δίγλωσσο. Ορισμένοι ερευνητές θεωρούν ένα άτομο δίγλωσσο όταν μόλις καταφέρνει 

να διαβάζει, να γράφει και να συνεννοείται σε μια δεύτερη ή ξένη γλώσσα, ενώ άλλοι 

τονίζουν την αναγκαιότητα ισόβαθμης κατοχής και των δύο.   

Πολλές και ποικίλες είναι οι δυνατότητες κατάκτησης ή εκμάθησης μιας 

δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Η γλώσσα μπορεί να εκφράζει την επιθυμία για 

διατήρηση της πολυπολιτισμικότητας και γλωσσικής ετερότητας. Γι’ αυτό το λόγο 

προκύπτουν και πολιτικές διαμάχες, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τους διάφορους 

τύπους δίγλωσσης εκπαίδευσης και είναι ένας τρόπος αναστροφής της αδυναμίας των 

γλωσσικών μειονοτήτων που ζουν μέσα σε ένα πολιτικό περιβάλλον αφομοίωσης και 

διακρίσεων. Ωστόσο, τα πλεονεκτήματα της διγλωσσίας είναι επικοινωνιακά, 

πολιτισμικά, γνωστικά, σχολικά ακόμη και προσωπικά (Baker, 2000).  

Στα επικοινωνιακά και πολιτισμικά πλεονεκτήματα αναφέρονται η 

αναγνώριση του πολυπολιτισμού, η κοινωνική ανοχή και ο περιορισμός της 

προκατάληψης εις βάρος των άλλων γλωσσικών και πολιτισμικών ομάδων που ζουν 

μαζί μας. Από την άλλη πλευρά, η εξοικείωση με τις άλλες γλώσσες του 

περιβάλλοντος συμβάλλει στη δημιουργία θετικής προδιάθεσης ως προς την 

εκμάθησή τους, αλλά και στον εμπλουτισμό με τα πολιτισμικά στοιχεία που 
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εκφράζονται μέσα από αυτές, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στη διεύρυνση των 

ακαδημαϊκών δεξιοτήτων και επαγγελματικών δυνατοτήτων όλων των παιδιών. Στα 

γνωστικά πλεονεκτήματα αναφέρονται η ανάπτυξη της σκέψης, με δημιουργικότητα 

και ευαισθησία στην επικοινωνία, η δημιουργία υψηλής αυτοεκτίμησης και 

σιγουριάς, το αίσθημα ταυτότητας και στα σχολικά πλεονεκτήματα, οι υψηλές 

επιδόσεις και η ευκολία στην απόκτηση μιας τρίτης γλώσσας. 

Η διγλωσσία αποτελεί αντικείμενο μελέτης πολλών επιστημών 

(Γλωσσολογία, Κοινωνιογλωσσολογία, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Ανθρωπολογία, 

Παιδαγωγική). Κάθε επιστήμη μελετά τη διγλωσσία από διαφορετική οπτική, αφού 

κάθε μία από αυτές ασχολείται με διαφορετικές πτυχές της. Έτσι, κάθε επιστήμη, 

παραθέτει το δικό της ορισμό που φωτίζει κάθε φορά και ένα διαφορετικό 

χαρακτηριστικό. 

Η Γλωσσολογία εξετάζει τη γλωσσική επάρκεια του δίγλωσσου, τις διάφορες 

αλλαγές που παρατηρούνται στο κάθε γλωσσικό σύστημα λόγω της διγλωσσίας, τον 

τρόπο κατάκτησης των δύο γλωσσών στα διάφορα γλωσσικά επίπεδα, και βάσει 

αυτών διαμορφώνει τον ορισμό της διγλωσσίας, τονίζοντας κυρίως τη γλωσσική 

σημασία του φαινομένου.  

Η Ψυχολογία εξετάζει τις συνέπειες που επιφέρει η διγλωσσία στη γλωσσική, 

γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη του δίγλωσσου ατόμου και επικεντρώνεται 

κυρίως στις επιπτώσεις της διγλωσσίας στην παιδική ηλικία. Έτσι δίνονται ορισμοί 

που προκρίνουν ψυχολογικά-συναισθηματικά στοιχεία.  

Η Κοινωνιολογία και η Κοινωνιογλωσσολογία μελετά τη διγλωσσία 

αναφορικά με τις πολιτισμικές και κοινωνικές σχέσεις του δίγλωσσου ατόμου και 

εξετάζει τις λειτουργίες που επιτελούν οι δύο γλώσσες, τόσο ως προς το άτομο, όσο 

και ως προς τη δίγλωσση κοινότητα. Επίσης, ενδιαφέρεται και για τον τρόπο με τον 

οποίο αντιμετωπίζει ο δίγλωσσος τις γλώσσες του, καθώς και για τη στάση που 

κρατούν απέναντι στη μειονοτική γλώσσα τα μέλη της κυρίαρχης ομάδας. Επομένως, 

οι ορισμοί που παρατίθενται από την επιστήμη της Κοινωνιογλωσσολογίας τονίζουν 

τη λειτουργικότητα της διγλωσσίας. 

Οι προσπάθειες ωστόσο προσδιορισμού της διγλωσσίας μπορούν να 

ενταχθούν, σύμφωνα με τις Γρίβα και Στάμου (2014), σε τέσσερις βασικές 

διαστάσεις:  

1. Γλωσσική διάσταση  

2. Ηλικιακή διάσταση  
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3. Ψυχο-κοινωνικο-πολιτισμική διάσταση  

4. Κοινωνικο-εκπαιδευτική διάσταση  

Η γλωσσική διάσταση σχετίζεται με την ικανότητα ενός δίγλωσσου ατόμου να 

χειρίζεται τις γλώσσες. Η διάσταση αυτή, ωστόσο έχει δημιουργήσει για δεκαετίες 

έντονη συζήτηση στους ερευνητές. Υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα 

στους ερευνητές, καθώς ορισμένοι υποστηρίζουν ότι δίγλωσσο είναι το άτομο που 

μπορεί να χρησιμοποιεί επαρκώς τις παραγωγικές και προσληπτικές δεξιότητες και 

στις δύο γλώσσες, ενώ άλλοι χαρακτηρίζουν ως δίγλωσσο ένα άτομο που επικοινωνεί 

έστω και ελάχιστα σε μια δεύτερη γλώσσα (Γρίβα & Στάμου, 2014). 

 Η δεύτερη διάσταση, η ηλικιακή, αναφέρεται στην ηλικία έναρξης της 

διγλωσσίας στο άτομο, το χρόνο έκθεσης του ατόμου σε αυτήν και συνδέεται με τη 

γλωσσική διάσταση. Η ψυχο-κοινωνικο-πολιτισμική και η κοινωνικο-εκπαιδευτική 

διάσταση οδηγούν σε διαφοροποιήσεις της έννοιας της διγλωσσίας, όμως στηρίζονται 

σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι η ταυτότητα, οι στάσεις και οι απόψεις που 

δημιουργούνται σε ένα κοινωνικό πλαίσιο και το περιβάλλον μάθησης. 

Παρατηρώντας λοιπόν τα όσα προαναφέρθηκαν διαπιστώνεται ότι είναι 

δύσκολο να υπάρξει ένας συγκεκριμένος ορισμός της διγλωσσίας που να λαμβάνει 

υπόψη του όλες τις διαστάσεις του φαινομένου ώστε να μπορεί να είναι κοινά 

αποδεκτός. 
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

2.1. Οι ενταξιακές πολιτικές στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες στον ευρωπαϊκό χώρο παρατηρείται μια τάση 

γλωσσικής ανομοιογένειας. Η εξέλιξη αυτή αναγκάζει την κάθε χώρα αλλά και την 

Ευρώπη συνολικά να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα απέναντι  στις μειονοτικές 

γλώσσες, δηλαδή  μια άλλη διαφορετική γλωσσική πολιτική για όλη την Ευρώπη. 

Κατά τον Siguan (1996) τα κράτη, με βάση αυτό το κριτήριο, μπορούν να 

διακριθούν: αρχικά σε κράτη που προσπαθούν να διαφυλάξουν την μονογλωσσία 

τους, όπως η Ελλάδα, στα κράτη που προστατεύουν και δείχνουν ανοχή στις 

γλωσσικές μειονότητες, στα κράτη που σε κάποιες περιοχές τους,  διατηρούν 

γλωσσική  αυτονομία,   στα κράτη που χαρακτηρίζονται ως «γλωσσικά ομόσπονδα 

κράτη» και τέλος τα κράτη με κατοχυρωμένη θεσμικά  την πολυγλωσσία.  

 Με βάση όλες αυτές τις επιμέρους ιδιαιτερότητες, το Συμβούλιο Δικαιοσύνης 

και Εσωτερικών Υποθέσεων (2014) καθιέρωσε τις Κοινές Βασικές Αρχές για την 

Πολιτική Ένταξη των Μεταναστών στην Ευρώπη. Έτσι, οι χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αποκτούν μια κοινή προσέγγιση για την ένταξη αυτών των πληθυσμών. Η 

κοινή πολιτική των κρατών, σύμφωνα με τον Ανδρουλάκη, καθηγητή στο Τμήμα 

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, στηρίζεται σε κάποιους κεντρικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας, 

αναφέρεται στην εμπέδωση της ιδιότητας του πολίτη μέλους-κράτους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή του «ευρωπαίου πολίτη», που αποτελεί μια έννοια 

πολιτική και πολιτισμική, ενώ συγχρόνως υποδηλώνει και τις ιδιότητες «ενεργός 

πολίτης» και «δημοκρατικός πολίτης» που δηλώνουν ιδεολογικές και κοινωνικές 

έννοιες. Ο δεύτερος άξονας στηρίζεται στον αγώνα για τον σεβασμό της 

πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας και εναντίον του ρατσισμού και της 

ξενοφοβίας. Ατομικές και συλλογικές συμπεριφορές  που επικρατούν απέναντι στις 

μειονοτικές γλώσσες αποτελούν κοινωνικό φαινόμενο και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση 

επιχειρεί μέσω της εκπαίδευσης να τις περιορίσει. Τέλος, ο τρίτος άξονας 

περιλαμβάνει προγράμματα ανταλλαγών όπως το Erasmus, Comenius και Lingua του 
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προγράμματος Socrates. Τα προγράμματα αυτά έχουν ως σκοπό την διάδοση και 

εκμάθηση των γλωσσών κυρίως όμως οι δράσεις αυτές αφορούν στη δευτεροβάθμια 

και τριτοβάθμια εκπαίδευση.   

Η σημερινή ευρωπαϊκή  πολυπολιτισμική πραγματικότητα έχει επηρεάσει και 

στους στόχους που θέτει  η Ευρώπη για την εκπαίδευση. Δύο είναι οι παράγοντες της 

νέας πραγματικότητας που οδήγησε την Ευρώπη στον επαναπροσδιορισμό της 

εκπαίδευσης. Από την μια είναι η πολιτική κινητικότητα που οδηγεί στη θετική 

αντιμετώπιση της προσαρμογής του μαθητή σε ένα περιβάλλον διαφορετικό από 

εκείνο που  αρχικά κοινωνικοποιήθηκε, δημιουργώντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο, που 

το σχολείο οφείλει να δημιουργήσει μηχανισμούς κατάρτισης και αξιολόγησης του. 

Από την άλλη, η γλωσσική και πολιτισμική ποικιλία που επικρατεί στην Ευρώπη,  

αποτελεί  συνιστώσα στο εκπαιδευτικό πρότυπο καθώς δημιουργούνται δεξιότητες 

που χαρακτηρίζονται από πολυπαραγωγικότητα, διότι αξιοποιούνται δεξιότητες από 

τους μαθητές που αφορούν την πολιτισμική και γλωσσική μεσολάβηση , την 

διαχείριση συσχέτισης πολιτισμικών κοινοτήτων και την εξοικείωση με τα 

συμπεράσματα για σύγκλιση ή απόκλιση των πολισμών μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν, η 

βασική επιδίωξη της εκπαίδευσης εκτός από τις γλωσσικές και επικοινωνιακές 

ικανότητες που καλλιεργεί στους μαθητές, είναι η κοινωνικοπολιτισμική ικανότητα. 

(Zarate, 1999). Η ικανότητα αυτή δεν περιλαμβάνει μόνο γνώσεις αλλά και στάσεις 

και δεξιότητες που θα επιτρέψουν στον μαθητή να λειτουργήσει ως πολιτισμικός 

μεσολαβητής ανάμεσα στους πολιτισμούς, μέσω των γλωσσών- φορέων τους.   

Γενικότερα, η πολιτική για την μετανάστευση στην Ευρώπη συνδέεται άμεσα 

με την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων και των μεταναστών καθώς αποτελεί 

ένα σημαντικό τρόπο ένταξης στη χώρα υποδοχής. Και έτσι ο τρόπος και η 

διαδικασία με  την οποία θα πραγματοποιηθεί η ένταξη εξαρτάται από την πολιτική 

που ακολουθεί το κάθε κράτος. Όσον αφορά στην εκπαίδευση των παιδιών με  

μεταναστευτικό και προσφυγικό προφίλ ήδη από την δεκαετία του 1970  το 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (77/486/ΕΟΚ) είχε εκδώσει 

οδηγίες  σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών των εργατών που μετανάστευαν από 

χώρες – μέλη της Κοινότητας. Συγκεκριμένα, με τις οδηγίες αυτές παροτρύνονταν τα 

κράτη της ΕΟΚ   στο  να παρέχουν δωρεάν εκπαίδευση στους συγκεκριμένους 

μαθητές με την διδασκαλία της επίσημης  γλώσσας  καθώς και μέτρα ώστε να 

προωθείται η γλώσσα και η κουλτούρα της χώρας καταγωγής τους. Αργότερα, με 

νέες διακηρύξεις της Ε.Ε. τονίστηκε πως η εκπαίδευση των μαθητών αυτών θα πρέπει 
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να είναι προτεραιότητα των κρατών κατά την άφιξη τους στη χώρα υποδοχής   με τη 

δημιουργία σύγχρονων εκπαιδευτικών κέντρων που να καλύπτουν τις ιδιαίτερες 

εκπαιδευτικές τους ανάγκες (Council of the Eyropean Union, 2008 a, σ7, Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2008). Έτσι λοιπόν τα κράτη της Ε.Ε. προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τα 

μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα αρχίζοντας από αλλαγές στα εκπαιδευτικά 

τους συστήματα. 

 

2.2. Οι ενταξιακές πολιτικές στο ελληνικό εκπαιδευτικό συγκείμενο  

 

Τα τελευταία χρόνια λόγω της αυξανόμενης εισροής των οικογενειών 

προσφύγων σε προηγμένες οικονομικά χώρες κατέστη η ανάγκη να διαμορφωθεί ένα 

νέο νομοθετικό πλαίσιο κατάλληλο για την εκπαίδευση αυτών των παιδιών. Πιο 

συγκεκριμένα, το άρθρο 4 στη «Σύμβαση κατά των Διακρίσεων στην Εκπαίδευση» 

θα μπορούσε να αναφερθεί ως ένα από τα πρώτα άρθρα, τα οποία αναφέρονται στην 

υποχρέωση των συμβαλλόμενων κρατών να ακολουθήσουν μια εθνική πολιτική 

προωθώντας έτσι την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως, 

εξασφαλίζοντάς την πρόσβαση στον τομέα της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα,  το 

άρθρο αυτό αποβλέπει στο να καταστήσει την πρόσβαση τόσο στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δωρεάν, υποχρεωτική και 

προσιτή σε όλους εξασφαλίζοντας έτσι τον υποχρεωτικό της χαρακτήρα από το νόμο.  

Επιπρόσθετα, ως προς την παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών και το 

κατάλληλα σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό το ψήφισμα αυτό προβλέπει την παροχή 

της ενισχυμένης εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Σε μια εποχή συνεχών μετακινήσεων 

των πληθυσμών, η μέθοδος αυτή διδασκαλίας επιτρέπει πολλαπλά οφέλη, ώστε ο 

πρόσφυγας ακολουθώντας έναν πιο ευέλικτο τρόπο ζωής και μάθησης να μπορέσει 

να ανταποκριθεί στις ολοένα και διαφορετικές συνθήκες εργασίας και ζωής. Η εξ 

αποστάσεως διδασκαλία αποτρέπει τη διακοπή σπουδών όταν οι πρόσφυγες 

καταφεύγουν σε μια χώρα υποδοχής φεύγοντας από τη χώρα προέλευσής τους. 

Συνεπώς, οι πρόσφυγες συνεχίζουν να διατηρούν την επαφή με τις αρχικές σπουδές 

τους, τη γλώσσα επιλογής τους και το εκάστοτε διδακτικό αντικείμενο, γεγονός που 

μπορεί να τους διευκολύνει στην εύρεση εργασίας στη χώρα υποδοχής αλλά και στο 

να εγκατασταθούν και να εγκλιματιστούν πιο γρήγορα.  
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Επιπρόσθετα, το ψήφισμα αυτό προβλέπει την αναγκαιότητα πρόσληψης 

κατάλληλα επιμορφωμένου εκπαιδευτικού προσωπικού αλλά και συνεχούς 

κατάρτισης του ήδη υπάρχοντος. Παράλληλα, αποσκοπεί στην αύξηση 

χρηματοδότησης για τη διεξαγωγή του απαιτούμενου αριθμού ερευνών σχετικά με 

τον πολιτισμό της χώρας προέλευσης, τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και την 

προώθηση της συμμετοχής του ανθρώπου στο κοινωνικό γίγνεσθαι, με τη 

διαμόρφωση της ιδιότητας του πολίτη και την καλλιέργεια συνεργατικού πνεύματος 

μεταξύ γονέων, εκπαιδευτικού προσωπικού και τους εκπροσώπους των τοπικών 

αρχών.   

Σημαντική είναι και η συνεισφορά του άρθρου 4 στην προάσπιση των 

δικαιωμάτων των προσφύγων σύμφωνα με τη «Διακήρυξη για τα δικαιώματα 

προσώπων που ανήκουν σε εθνικές ή εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές 

μειονότητες» (18/12/1992). Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην αναγκαιότητα λήψης 

των απαραίτητων μέτρων από τη μεριά της πολιτείας, ώστε να εξασφαλισθεί η 

προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλες τις μειονότητες ανεξαιρέτως. Ενώ 

ταυτόχρονα θα πρέπει να προβλέπεται η διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών, 

ώστε οι μειονοτικές ομάδες να μπορούν να διατηρούν τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά 

τους συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του πολιτισμού τους, τη χρήση της γλώσσας τους 

για επικοινωνιακούς σκοπούς αλλά και τη διατήρηση των παραδόσεων και των 

εθίμων τους.  

Σε ό,τι αφορά τα κράτη καθίσταται επιτακτική ανάγκη η λήψη κατάλληλων 

μέτρων έτσι ώστε να δοθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες για εκμάθηση της μητρικής 

τους γλώσσας ή για διδασκαλία του συμβατικού αναλυτικού προγράμματος της 

χώρας υποδοχής στη μητρική τους γλώσσα. Οι πρόσφυγες ως φορείς του δικού τους 

πολιτισμού, έχοντας δηλαδή το δικό τους τρόπο ενδυμασίας, τις δικές τους 

παραδόσεις ήθη, έθιμα διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα στη χώρα υποδοχή 

τους. H ευρωπαϊκή πολιτική έχει ως κεντρικό άξονα την προάσπιση της ισότητας και 

της κοινής μεταχείρισης όλων των παιδιών ανεξαιρέτως. Τα κράτη θα πρέπει να 

προωθούν τη διατήρηση της πολιτιστικής τους ταυτότητας μέσω της προώθησης της 

γνώση της ιστορίας, των παραδόσεων, της γλώσσας και του πολιτισμού των 

μειονοτήτων που διαμένουν στη χώρα υποδοχής.   

Ωστόσο, πέρα από το κοινό νομοθετικό πλαίσιο, υπάρχουν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών πολιτικών που ακολουθούνται από χώρα 

σε χώρα για τους πρόσφυγες (Τζωρτζοπούλου & Κοτζαµάνη, 2008).   Η Ευρωπαϊκή 
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Ένωση ξεκίνησε τις συζητήσεις σχετικά με την εκπαίδευση ανήλικων προσφύγων 

στη σύνοδο στο Γκέτεμποργκ στη Σουηδία το 2001. H επόμενη σύνοδος διεξήχθη 

στη Θεσσαλονίκη το 2003. Επίσης, απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα, ανάλογα 

βέβαια με τη χώρα, αφού υποβληθεί η αίτηση για άσυλο γεγονός που καθυστερεί την 

ένταξη των παιδιών προσφύγων στα σχολεία των χωρών υποδοχής και κατά συνέπεια 

στην κοινωνία της χώρας υποδοχής. Ως προς τη συνολική εικόνα του νομοθετικού 

πλαισίου αυτό κρίνεται περιορισμένο σχετικά με τους στόχους που τίθενται. Θα ήταν 

παράλειψη να μην επισημανθεί ότι σύμφωνα με την Μορφωτική συμφωνία Ελλάδας-

Συρίας (Ν. 885 – ΦΕΚ 61/1979) με το άρθρο 1 σχετικά με την εκπαίδευση των δύο 

χωρών τα δύο μέρη θα συμπεριλάβουν στα σχολικά τους προγράμματα στοιχεία που 

αφορούν την ιστορία και τη γεωγραφία και των δύο χωρών.    

 

2.1.1.  Η ελληνική νομοθεσία και οι εφαρμογές της   

 

Σύμφωνα με το νόµο 2413/1996 για τη διαπολιτισµική εκπαίδευση 

προβλεπόταν η πρόσβαση στο δημόσιο δωρεάν εκπαιδευτικό σύστημα για τα 

προσφυγόπουλα αλλά υπήρχε και μια σημαντική αντίφαση, αφού η πρόβλεψη αυτή 

ερχόταν σε αντίθεση µε τη γραφειοκρατία, επειδή συνήθως δεν είχαν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά (πιστοποιητικά γέννησης, φοίτησης κλπ.) κατά τη διέλευσή τους στη 

χώρα υποδοχής και ήταν πολύ δύσκολο ή και αδύνατο να τα φέρουν από τη χώρα 

καταγωγής όπου συνήθως ήταν υπό καθεστώς πολέμου.  

Λόγω του ότι ο αριθμός των παιδιών προσφύγων στην  Ελλάδα άρχιζε να 

αυξάνεται ραγδαία κατέστη έτσι απαραίτητη η νομοθετική ρύθμιση για τη διαχείριση 

του ζητήματος της εκπαίδευσης των ανήλικων προσφύγων στην ελληνική νομοθεσία. 

Η πρώτη αναφορά γίνεται στο νόμο 3386/2005 µε τίτλο «Είσοδος, διαμονή και 

κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια». Με το νόμο 

«περί Νομιμοποίησης των μεταναστών» 3386/2005 (άρθρο 72 παρ.3, σσ. 3350) 

προβλέπεται σε παιδιά µε ελλιπή δικαιολογητικά να κάνουν την εγγραφή τους στα 

σχολεία. Η εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων αναφέρεται για πρώτη φορά επίσημά 

στο προεδρικό διάταγμά 220/2007. Το ελληνικό κράτος για χρόνια είχε αναθέσει στις 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) την εκπαίδευση των ανήλικων προσφύγων 

αναφορικά µε την εύρεση στέγασης, απασχόλησης, σίτισης και περίθαλψης.   
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 Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Δ’ του άρθρου 38 του νόμου 4415/2016 (ΦΕΚ 

159Α/6.9.16) «Ρυθμίσεις για την εκπαίδευση των προσφύγων» με κοινή απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

ιδρύονται δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων. Παράλληλα, 

καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης των δομών αυτών και το πρόγραμμα της 

εκπαίδευσης καθώς και τα κριτήρια και η διαδικασία στελέχωσης τους. Με απόφαση 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποσπώνται ή διατίθενται 

εκπαιδευτικοί στις ως άνω δομές και προσλαμβάνονται αναπληρωτές, μέσω του 

Κρατικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή μέσω 

ΕΣΠΑ.  

Με την Υπ. Απ. 131024/Δ1/8-8-2016 (ΦΕΚ 2687 τα Β’/29-8-16) «Ρυθμίσεις 

Ζωνών Εκπ/κής Προτεραιότητες (ΖΕΠ) – Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ, Ενισχυτικών 

Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ και Δομών Υποδοχής για την Εκπ/ση των 

Προσφύγων ΖΕΠ (Δ.Υ.Ε.Π. ΖΕΠ) σε σχ. μονάδες ΠΕ» ορίζονται οι Ζώνες 

Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) – Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ, 

Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ και Δομών Υποδοχής για την 

Εκπαίδευση των Προσφύγων ΖΕΠ (Δ.Υ.Ε.Π. ΖΕΠ) σε σχολικές μονάδες 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Βάσει του άρθρου 2 της συγκεκριμένης υπουργικής 

απόφασης, η ίδρυση και λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π και ΖΕΠ στοχεύει στην 

εκπαιδευτική στήριξη των παιδιών προσφύγων μέσω της εκμάθησης των ελληνικών 

ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, της οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

δραστηριοτήτων.  

Η ίδρυση και λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ και των Ενισχυτικών 

Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ έχει ως στόχο την αποτελεσματική εκπαίδευση 

των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν έχουν την απαιτούμενη γνώση της 

ελληνικής γλώσσα. Η φοίτηση θα διαρκεί μέχρι 1 διδακτικό έτος με δυνατότητα 

επέκτασης ή ένταξης στις κανονικές τάξεις του δημόσιου ελληνικού σχολείου. Βάσει 

του άρθρου 4 για τη φοίτηση των μαθητών στις ΤΥ ΖΕΠ, απαιτείται η ενυπόγραφη 

δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ότι επιθυμεί να παρακολουθήσει το παιδί του την ΤΥ 

ΖΕΠ και η απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων για την φοίτηση των μαθητών σε 

ΤΥ ΖΕΠ. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων, υπό την καθοδήγηση του οικείου Σχολικού 

Συμβούλου, καταρτίζει το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα των ΤΥ ΖΕΠ, 

λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στις τάξεις 

αυτές. Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Τάξεων αυτών υποβάλλεται για 
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έγκριση και θεώρηση στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο. Διεξάγονται τεστ τόσο για την 

αρχική κατάταξη των μαθητών για φοίτηση σε ΤΥ ΖΕΠ αλλά και κατά τη διάρκεια 

προτείνεται να γίνονται και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ώστε να 

ελέγχεται η εκμάθηση της γλώσσας από τους μαθητές και σταδιακά να εντάσσονται 

στις κανονικές τους τάξεις.  

 Σύμφωνα με το άρθρο 1 «Ίδρυση και χώροι λειτουργίας ΔΥΕΠ», της Υπ. Απ. 

αρ. 152360/ΓΔ4/19-9-2016 (ΦΕΚ 3049 τ Β'/23-9-16) «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, 

συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπ/ση των 

Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κριτήρια & διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών» 

ιδρύονται δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ), μία για κάθε 

σχολική μονάδα με όσα τμήματα απαιτούνται ανάλογα με τον αριθμό των προσφύγων 

μαθητών, οι οποίες θα λειτουργούν εντός των σχολικών μονάδων στις περιοχές όπου 

υπάρχουν κέντρα φιλοξενίας. Ειδικά για τις περιπτώσεις που δεν πληρούνται τα εν 

λόγω κριτήρια για τα παιδιά ηλικίας 4-5 ετών, 6-12, 13-15 ετών ιδρύονται αντίστοιχα 

τμήματα νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων ως παραρτήματα σχολικών 

μονάδων εντός των κέντρων φιλοξενίας. Η παρ. 5 του άρθρου αυτού ορίζει ως 

ελάχιστο αριθμό μαθητών του τμήματος ΔΥΕΠ τους 10 μαθητές και ως ανώτερο τους 

20.  

Για την επιλογή των σχολικών μονάδων εντός των οποίων θα ιδρυθούν ΔΥΕΠ 

σύμφωνα με το άρθρο 2 «Διαδικασία καθορισμού 28 σχολικών μονάδων» απαιτείται 

έκδοση της απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατόπιν 

εισήγησης του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, εφόσον υπήρχε μια εύλογη απόσταση από το κέντρο φιλοξενίας αλλά 

διάθεση κατάλληλων χώρων. Oι ΔΥΕΠ που ιδρύονται ως Παραρτήματα Δημοτικών 

και Γυμνασίων λειτουργούν τις πρωινές ώρες από τις 8.30 έως τις 12.30 ενώ οι 

ΔΥΕΠ που λειτουργούν εντός των σχολικών μονάδων. Στις ΔΥΕΠ διδάσκονται τα 

μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας (6 ώρες), τα Αγγλικά (4 ώρες), τα Μαθηματικά (3 

ώρες), η Φυσική Αγωγή (3 ώρες), των ΤΠΕ (2 ώρες) και της Αισθητικής Αγωγής 

(Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή) (2 ώρες). Σύμφωνα με το άρθρο 7 

«Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων» σε κάθε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων 

ορίζεται ένας Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ). Στη θέση ΣΕΠ μπορεί 

να αποσπαστεί ένας μόνιμος εκπαιδευτικός, εφόσον δεν συμπληρωθεί ο 

απαιτούμενος αριθμός.   
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2.3. Οι εκπαιδευτικές πρακτικές στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα 

 

Για την ορθή διαχείριση μιας μικτής σχολικής τάξης, ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού έχει καθοριστική σημασία τόσο για τη γλωσσική κατάκτηση όσο και 

γενικότερα για την σχολική επίδοση των μαθητών από άλλα πολιτισμικά 

περιβάλλοντα.  

Ιδιαίτερα καθοριστικό ρόλο στη διδακτική διαδικασία κατέχουν οι προσδοκίες 

που έχει ο εκπαιδευτικός, γενικότερα για τους μαθητές αλλά και ειδικότερα, για τους 

αλλόγλωσσους. Σύμφωνα με τον Farley και τον Schofield (2006) πολλές φορές  

επαληθεύεται το φαινόμενο της «αυτοεκπληρούμενης προφητείας», καθώς 

εκπαιδευτικοί που έχουν χαμηλές προσδοκίες για κάποιους μαθητές οδηγούν τους 

μαθητές αυτούς σε χαμηλές επιδόσεις. Επιπλέον, οι στάσεις που υιοθετεί ο 

εκπαιδευτικός επηρεάζει και τις γλωσσικές επιλογές στο οικογενειακό περιβάλλον 

των μαθητών, τη χρήση δηλαδή ή όχι της μητρικής τους γλώσσας στο σπίτι.  

Σημαντικό έργο των σχολείων είναι να δημιουργούν κοινότητες για τους 

μαθητές στις οποίες να παρέχουν σταθερότητα, ασφάλεια και το αίσθημα του 

«ανήκειν» (Maadad & Matthews, 2018). Τα παιδιά από άλλα πολυπολιτισμικά κράτη, 

όπως και οι υπόλοιποι μαθητές κουβαλούν τη δική τους προσωπική ταυτότητα και τα 

ιδιαίτερα γνωρίσματα (μορφωτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό κεφάλαιο). Τα 

ιδιαίτερα δε χαρακτηριστικά τους απαιτούν διαφοροποιημένη διαχείριση και 

στρατηγικές διδασκαλίας (Hamilton & Moore, 2004). Οι εκπαιδευτικοί αξιοποιώντας 

συμμετοχικές τεχνικές στην οργάνωση της τάξης (Saklan & Erginer, 2017), 

αναπτύσσουν σχέσεις ενσυναίσθησης για την προσωπική ιστορία και τα βιώματα 

κάθε παιδιού πρόσφυγα, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον 

(Clark, 2017). 

Η παρουσία μαθητών διαφορετικής εθνοτικής και πολιτισμικής καταγωγής 

επιβάλλει ως αναγκαίο έναν νέο προσανατολισμό του ελληνικού σχολείου, μέσω της 

αλλαγής των αναλυτικών προγραμμάτων, καθώς επίσης της δια βίου μάθησης και της 

κατάρτισης των εκπαιδευτικών (Rhodes & Beneicke, 2002). Στην Ελλάδα, οι 

εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως δεν έχουν διαπολιτισμική επάρκεια ή διαπολιτισμική 

ετοιμότητα και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο τρόπο διαχείρισης του πολιτισμικού 

και γλωσσικού κεφαλαίου που φέρουν οι μαθητές μέσα στην τάξη αξιοποιώντας 

μαθητοκεντρικές (δραματοποίηση, παιχνίδι ρόλων) καθώς και ομαδοσυνεργατικές 
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μεθόδους, οι οποίες θα μεγιστοποιήσουν το μαθησιακό αποτέλεσμα μέσω της 

αλληλεπίδρασης και συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας για την επίτευξη 

συγκεκριμένου στόχου κάθε φορά (Μαρτιμιανάκη, 2015,  Μπελαδάκης, 2015). 

Σημαντική αιτία αυτών των δυσκολιών είναι το γεγονός ότι οι μορφές επιμόρφωσης 

που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια δεν κατάφεραν να καλύψουν τις ανάγκες των 

εκπαιδευτικών σε ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ενώ τα προγράμματα που 

υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

δράσεων χαρακτηρίζονται από ανομοιομορφία και ασυνέχεια (Βεργίδης, 2012).  

Οι διδακτικές στρατηγικές που εφαρμόζονται κατά την συμπερίληψη παιδιών 

που μαθαίνουν τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα δεν αρκούν για την ένταξη των παιδιών 

προσφύγων στην κοινωνία της χώρας υποδοχής. Εκτός από τις διδακτικές 

στρατηγικές είναι σημαντικό να προωθηθεί η κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των 

παιδιών προσφύγων και των γηγενών, ώστε να αισθανθούν ασφάλεια στο νέο τους 

σχολικό περιβάλλον. Πρωταρχικό ρόλο οφείλει να αποτελεί η εξασφάλιση της 

κοινωνικής συνοχής της μελλοντικής κοινωνίας. Προκειμένου να διατηρηθεί η 

κοινωνική αυτή συνοχή θα πρέπει να υπάρξει η κατάλληλη υποστήριξη των παιδιών 

προσφύγων (Cassity & Gow, 2005). Πρόκειται για ιδιαίτερα ανθεκτικά παιδιά και 

δυνατούς ανθρώπους που κατόρθωσαν παρά τις σημαντικές δυσκολίες να 

επιβιώσουν. Αξίζει να επισημανθεί ότι η ευημερία των παιδιών προσφύγων βασίζεται 

σε σημαντικό βαθμό στα βιώματα που θα έχουν στο σχολείο, στις επιτυχίες και στις 

αποτυχίες που θα βιώσουν και στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί θα τα 

μάθουν να τις διαχειρίζονται (Matthews, 2008). 

Μια αποτελεσματική διδακτική πρακτική για τη βελτίωση της σχολικής 

επίδοσης των αλλόγλωσσων μαθητών αποτελεί η αξιοποίηση της μητρικής τους 

γλώσσας στη μαθησιακή διαδικασία. Ένας εκπαιδευτικός μάλιστα στην έρευνα των 

Γρίβα και Στάμου (2013) αναφέρει πως «Θεωρώ πως η αξιοποίηση της μητρικής 

γλώσσας βοηθάει πολύ στη γνωστική ανάπτυξη του μαθητή». Αξίζει να σημειωθεί ότι 

στην ίδια έρευνα οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την αντίληψη πως η 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τα δίγλωσσα παιδιά συνδέεται άρρηκτα με την 

ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία και την ομαλή ένταξή τους στο σχολείο, 

μια αντίληψη, η οποία βρίσκεται σε συμφωνία με το αφομοιωτικό μοντέλο (Γρίβα & 

Στάμου, 2013).  

Επομένως, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές καλούνται πλέον να αναπτύξουν 

ικανότητες οργάνωσης της κοινωνικής και εκπαιδευτικής τους αλληλεπίδρασης με 
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πνεύμα συνεργασίας, αλληλοσεβασμού, κατανόησης και αποδοχής της 

διαφορετικότητας με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση των μαθητών η οποία είναι 

αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης των πολλαπλών ταυτοτήτων στη σχολική τάξη 

(Cummins, 2005).  
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1.1. Οι σχέσεις των μαθητών της πλειονοτικής κουλτούρας με 

τους μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα 

 

Οι Γρίβα και Στάμου (2014) αναφέρουν πως σημαντικό στοιχείο για να 

μπορέσει μια κοινωνία και εκπαίδευση να είναι όσο το δυνατόν δημοκρατική είναι να 

ακούγεται η φωνή των μαθητών. Σημαντικός παράγοντας για τη μαθησιακή 

διαδικασία είναι οι στάσεις και οι απόψεις των μαθητών απέναντι σε μια γλώσσα ως 

προς το κύρος αλλά και τη δυσκολία απόκτησης της (Breen, 2001). 

Μπορούμε να πούμε ότι, οι ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ δασκάλου και μαθητή 

αλλά και μεταξύ των μαθητών είναι πιο σημαντικές για την πρόοδο των μαθητών από 

όποια μέθοδο διδασκαλίας (Τουρτούρας, (2010). Αναφέρουμε ακόμη ότι, «δίπλα στον 

τύπο αλληλεπίδρασης δάσκαλος - τάξη ή δάσκαλος - μαθητής, που είναι οι 

επικρατέστεροι ή οι αποκλειστικοί, οφείλουν να εισαχθούν και άλλοι (όπως π.χ. 

μαθητής - μαθητής, μαθητής - ομάδα μαθητών, μαθητής - τάξη) οι οποίοι απαιτούν 

αλλά και προωθούν διαφορετικά επικοινωνιακά πρότυπα από ότι π.χ. ο τύπος 

δάσκαλος - τάξη» (Γκότοβος, 1994).  

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ μαθητών πλειονοτικής 

κουλτούρας και πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών διαδραματίζει ο ρόλος της 

επίδοσης, καθώς μέσα στην τάξη δημοφιλέστεροι μαθητές είναι εκείνοι με τις 

υψηλότερες επιδόσεις. Το γεγονός αυτό επηρεάζει τους αλλοδαπούς, δυσκολεύοντας 

τη συναναστροφή τους με Έλληνες μαθητές και στρέφοντάς τους αναγκαστικά στη 

σύναψη σχέσεων με ομοίους τους προς αποφυγή κρουσμάτων ρατσισμού και 

αποκλεισμού (Γεωργογιάννης, 2009). 

Έρευνες δείχνουν ότι οι προκαταλήψεις, ο ρατσισμός και οι διακρίσεις 

εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρά προβλήματα στις κοινωνίες μας και ότι οι 

μαθητές έρχονται στο σχολείο με αρνητικές στάσεις για τους συμμαθητές τους από 

άλλες εθνοπολιτισμικές ομάδες. Δείχνουν επίσης ότι οι θετικές προσπάθειες 

παρέμβασης μπορούν να οδηγήσουν στη μείωσή τους και την ανάπτυξη θετικών 

στάσεων στους μαθητές του σχολείου (Μάρκου, Γ. & Βασιλειάδου, Μ., 1996). Οι 
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στάσεις των μαθητών αναπτύσσονται από την παιδική ηλικία επομένως επηρεάζονται 

από τις αλληλεπιδράσεις με τους γονείς, τους συνομήλικους αλλά και από την 

συναναστροφή με άτομα διαφορετικής προέλευσης (Γρίβα και Στάμου, 2014). 

Τέλος, οι μαθητές εκτίθενται μέσα στην τάξη, η οποία αποτελεί ένα δημόσιο 

χώρο και αξιολογούνται ταυτόχρονα από το δάσκαλο και από τους συμμαθητές τους. 

Οι λανθασμένες απαντήσεις που μπορεί να δώσει ένας μαθητής, από τη μια μειώνουν 

την προσωπικότητά του, καθώς αυτός γνωρίζει ότι κρίνεται από τους γύρω του, αλλά 

και τον οδηγούν στην απάθεια την ώρα του μαθήματος. Αντιθέτως, όσο παραμένει 

ενεργός και συμμετέχει ή παρεμβαίνει κατά τη μαθησιακή διαδικασία έχει 

περισσότερες πιθανότητες να δικαιώνεται στα μάτια τους (Φιλίππου, Γ. & Χρίστου, 

Κ., 2001). 

Ο Cummins (1999) παρατηρεί ότι για τη δημιουργία πλαισίου ενδυνάμωσης 

στις σχέσεις αλληλεπίδρασης μέσα στην τάξη πρέπει να εδραιωθεί ο σεβασμός, η 

εμπιστοσύνη και η αποδοχή που απαιτούνται ώστε οι μαθητές να σκεφτούν κριτικά 

πάνω στις εμπειρίες τους και στις ταυτότητές τους. Επίσης επισημαίνει τη σημασία 

που έχει για την ταυτότητα των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών η αποδοχή της 

αξίας της πρώτης γλώσσας τους και η ενθάρρυνση ώστε να νιώθουν περήφανοι για το 

πολιτισμικό τους υπόβαθρο. 

Τα παιδιά των μειονοτικών ομάδων συχνά αποδέχονται για την ομάδα τους 

την άποψη που η κοινωνία τους έχει μεταβιβάσει και ακόμη διατηρούν ένα υψηλό 

αίσθημα αυτοεκτίμησης, επιλέγοντας και ερμηνεύοντας με το δικό τους τρόπο τις 

πληροφορίες που λαμβάνουν σχετικά με τον εαυτό τους και την ομάδα στην οποία 

ανήκουν (Taylor, 1981 στο: Fyle and Figueroa, 1993). Η ανάπτυξη, λοιπόν, θετικής ή 

αρνητικής στάσης του παιδιού απέναντι στην ταυτότητά του και γενικότερα στην 

πολιτισμική του ομάδα υπαγορεύεται από τη στάση που υιοθετεί για την ομάδα του η 

κοινωνία που το περιβάλλει, αλλά και από το πώς το ίδιο το άτομο βιώνει τη στάση 

αυτή. 

Από τη δεκαετία του ’90 διακεκριμένοι θεωρητικοί σχετικά με τις μειονότητες 

έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία των ενδοομαδικών επαφών μεταξύ 

μειονοτικών μαθητών και γηγενών (Boado, 2007). Παρόλα αυτά υπάρχει ακόμη 

σημαντική έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις 

συνομηλίκων σε ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο όπως η τάξη. Η αλληλεπίδραση που 

αναπτύσσεται μεταξύ των μαθητών θεωρείται πολύ σημαντική για τον προσδιορισμό 

της κουλτούρας και της πολιτισμικής ταυτότητας. Η ανάπτυξη της αυτοαντίληψής 



38 
 

τους συγκροτείται στη βάση της ισορροπίας που μπορεί να επιτευχθεί ανάμεσα στην 

προσωπική ταυτότητα του αλλοδαπού μαθητή και στην κοινωνική του ταυτότητα, η 

οποία συμπυκνώνει όλες τις προσδοκίες που απορρέουν από τους κοινωνικούς 

ρόλους τους στη σχέση με τους συμμαθητές τους (Γκόβαρης, 2001). 

Παρόμοιες έρευνες σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ συνομηλίκων 

έχουν γίνει από τους Goodwin (1990) και Bennett (2006). Η Goodwin (1990) έχει 

δείξει ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ συνομηλίκων είναι εξαιρετικά πολύπλοκες και 

σύνθετες, κυρίως όταν αφορούν παιδιά από διαφορετικούς πολιτισμούς. Παρατήρησε 

επίσης ότι εμπλέκονται συχνά σε καταστάσεις αλληλεπίδρασης ώστε να πετύχουν 

κοινωνικούς σκοπούς όπως η συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνική ομάδα της 

τάξης. Η σπουδαιότητα του ενδιαφέροντος σχετικά με την αλληλεπίδραση των 

συνομηλίκων έχει τα τελευταία χρόνια αναγνωριστεί από πολλούς μελετητές που 

ενδιαφέρονται για την κοινωνική πλευρά της αλληλεπίδρασης (Grusec 1983, Ladd 

and Mize 1983, Penshaw and Asher 1983 στο: Boggiano, Klinger and Main, 1986). 

 

1.2. Οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές από 

διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα 

 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο διαπολιτισμικό σχολείο είναι αρκετά 

δύσκολος. Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι ο ρόλος ενός εκπαιδευτικού είναι 

«καθοριστικός στη διαμόρφωση των κατάλληλων προϋποθέσεων για σχολική επιτυχία 

και ενσωμάτωση των παιδιών ή σχολική αποτυχία και αποκλεισμό τους από την 

εκπαίδευση» Τουρτούρας, (2010). Σημαντικό πρόβλημα είναι επίσης ανάπτυξη της 

επικοινωνίας τόσο μεταξύ δασκάλου και μαθητή αλλά και των μαθητών μεταξύ τους, 

έτσι ώστε να υπάρχει αλληλοκατανόηση και αναγνώριση της ισότητας μέσα από τη 

διαφορετικότητα. Ο παιδαγωγός, αφού συνειδητοποιήσει τη σχετικότητα της 

κουλτούρας, μπορεί βασισμένος σε παγκόσμιες αξίες να ανακαλύψει τους κοινούς 

δεσμούς και τις βιωματικές καταστάσεις ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να έχουν κοινή 

δράση μέσα από την αναγνώριση της ταυτότητας του άλλου Postic, (1995). 

Ο Γεωργογιάννης, (2008) αναφέρει πως η δυσκολία του εκπαιδευτικού είναι 

να μπορέσει να συνδυάσει τη μάθηση με την ένταξη των αλλοδαπών και να καλύψει 

τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν στη ζωή αλλά και στην κοινωνικοποίηση τους. Οι 

αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από την 
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προσπάθεια περιορισμού εθνικών στάσεων, αρμονικής συνύπαρξης των μαθητών, 

διαπολιτισμική επικοινωνία αλλά και ίσες ευκαιρίες σε ότι αφορά τα σχολικά 

δρώμενα. Ακόμη, πρέπει να διαθέτει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται γρήγορα τις 

κοινωνικές εντάσεις που δημιουργούνται στο σχολείο και να καταφέρει να λύσει το 

πρόβλημα κρατώντας μια ισορροπία, καθώς εκείνος με το ρόλο του συμβάλλει ώστε 

το σχολείο να είναι θεσμός επίλυσης προβλημάτων Τσιάκαλος, (2000).  

Η σχέση ψυχολογίας και παιδαγωγικής εμφανίζεται πολύ νωρίς με τον J. 

Locke να υπερτονίζει το γεγονός ότι ο παιδαγωγός πρέπει να παρατηρεί τα παιδιά 

Κρίβας, (2005). Μέσα από αυτήν την παρατήρηση ο εκπαιδευτικός θα ανακαλύψει 

στοιχεία της προσωπικότητάς τους, που θα τα ανασύρει στην επιφάνεια και θα μπορεί 

να περιμένει περισσότερα από αυτούς. Ο παιδαγωγός είναι εκείνος, που μέσα από τη 

διαδικασία της αγωγής, μπορεί να παρέχει στους εκπαιδευόμενους αξίες, κανόνες, 

στάσεις και συμπεριφορές έτσι ώστε να αναπτυχθεί η κοινωνική αποδοχή. Η 

διαδικασία αυτή γίνεται συνειδητά και προγραμματισμένα με στόχο να καθοδηγήσει 

και να επηρεάσει τους μαθητές. Για να εκπληρωθεί αυτός ο στόχος και να 

υλοποιηθούν οι επιθυμητές εκφράσεις της συμπεριφοράς, ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

γνωρίζει το ψυχολογικό του προφίλ, δηλαδή, τις ιδιαιτερότητες της προσωπικότητάς 

του. 

 «Όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν προσδοκίες από τους μαθητές τους βασιζόμενοι 

στην πίστη τους ότι τα παιδιά μπορούν να τα καταφέρουν να ανακαλύψουν τις 

δυνατότητές τους και να τις αξιοποιήσουν, τότε μπορούν να γίνουν πιο ισχυροί 

σύμμαχοι των μαθητών τους στην πορεία τους προς την ολόπλευρη και δημιουργική 

ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους» Χατζηχρήστου, (2004).  Ως σύμμαχοί τους, 

οφείλουν να τους αντιμετωπίζουν χωρίς προκαταλήψεις και επιφυλάξεις αλλά με 

στόχο να ενισχύσουν τις ικανότητες και τις κλίσεις τους Φλουρής, (1989). Άλλωστε, 

για το σχολείο, ο επιτυχημένος δάσκαλος είναι εκείνος που «στη βάση των 

δημιουργικών δυνάμεων του παιδιού προσδοκά από αυτό την επιτυχία του στο σχολείο. 

Ή αλλιώς, ένας δάσκαλος θεωρείται επιτυχημένος αν, παρά την αποτυχία του παιδιού, 

περιμένει κάτι από αυτό και παράλληλα κάνει κάτι προς την κατεύθυνση αυτή» 

Μπασέτας, (2010).  

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να αντιληφθεί πως λειτουργεί για τους μαθητές ως 

παράδειγμα μίμησης. Επομένως με τη στάση του μπορεί να καλλιεργήσει από τη μία 

ένα θετικό κλίμα απέναντι στην διαφορετικότητα ή από τη άλλη να δημιουργήσει ένα 

μια τάξη με προκαταλήψεις και στερεότυπα (Γρίβα και Στάμου, 2013). Κατά τη 
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μάθηση, ο παιδαγωγός, πρέπει να λειτουργεί με βάση τις εντοπισμένες αδυναμίες των 

μαθητών του και να ενδιαφέρεται για το προσωπικό και κοινωνικό τους επίπεδο. Κάτι 

που γενικά, η ελληνική εκπαίδευση αποτυγχάνει να κάνει ως θεσμός, καθώς 

προσανατολίζεται μόνο στην προοπτική επαγγελματικής αποκατάστασης του μαθητή 

Ρεράκης, (2006).   

Ακόμη, πρέπει να γνωρίζει ότι παρά το γεγονός ότι το αναλυτικό πρόγραμμα 

είναι σχεδιασμένο από το Υπουργείο Παιδείας, εκείνος είναι που έχει την ευθύνη για 

τον τρόπο εφαρμογής του. Ο συνειδητοποιημένος εκπαιδευτικός καταλαβαίνει ότι 

έχει ένα σοβαρό ρόλο και μπορεί με την ενεργητική συμμετοχή του και την απόκλιση 

από τα συνήθη να αντιδράσει στα δεδομένα. Ανασταλτικός, ωστόσο, παράγοντας 

στην αντίδραση αυτή μπορούν να είναι και τα χρόνια υπηρεσίας. Οι εκπαιδευτικοί 

μετά από κάποια χρόνια νιώθουν εξαντλημένοι, οδηγούνται σε προσωπική παραίτηση 

και χάνουν κάθε κίνητρο επιτυχίας και δημιουργικότητας Τουρτούρας, (2010). 

 Η σημασία των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών έχει τονιστεί και 

από τον Zirkel (2008) o οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι «αυθεντικές, 

υποστηρικτικές σχέσεις είναι θεμελιώδεις όσον αφορά τη μάθηση» και υποστηρίζει ότι 

«οι στενές διαπροσωπικές σχέσεις συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη των ικανοτήτων 

και κινήτρων ιδιαίτερα σε πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές». Ωστόσο, η 

συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δήλωσαν πως συνήθως οι δίγλωσσοι 

μαθητές, παρά τις γλωσσικές δυσκολίες έχουν ικανοποιητική επίδοση στα θετικά 

μαθήματα, όπως τα μαθηματικά. Οι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στην ετερογένεια 

που παρουσιάζει η ομάδα των προσφύγων ως προς τα επίπεδα της προηγούμενης 

γνώσης τους και στη δυσκολία συνεργασίας με τους γονείς λόγω της διαφορετικής 

γλώσσας ομιλίας (Woods, 2009). Πρόκειται για παιδιά πολλά από τα οποία έχουν 

μείνει για καιρό χωρίς στέγη, χωρίς να παρακολουθούν το σχολείο και έχουν βιώσει 

τραυματικές εμπειρίες που πιθανόν να τους προκάλεσαν ψυχικά τραύματα (Christie 

& Sidhu 2006, Cottone 2004, Miller, Mitchell & Brown 2005).    

 Σε μια πολύγλωσση τάξη, ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να καταφέρει να διδάξει 

συμπεριλαμβάνοντας τους κώδικες επικοινωνίας όλων των παιδιών (Γκόβαρης, 

2001), κι αυτό με ελάχιστα διδακτικά μέσα αφού το δίγλωσσο εκπαιδευτικό υλικό 

είναι εξαιρετικά περιορισμένο έως ανύπαρκτο. Ταυτόχρονα, δεδομένου ότι η 

δίγλωσση εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι ακόμα προς ανάπτυξη, υπάρχει το ζήτημα 

της κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Η μεθοδολογία και οι υπάρχουσες πρακτικές δεν 

επαρκούν για να ανταποκριθεί ο/η εκπαιδευτικός στις ανάγκες μιας τάξης η οποία 
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είναι απαιτητική σε πολλά επίπεδα, από τις γνώσεις του/της εκπαιδευτικού στη 

δεύτερη γλώσσα και τον πολιτισμό της αντίστοιχης χώρας μέχρι την ικανότητά 

του/της να αντεπεξέλθει στη διδασκαλία μιας ανομοιογενούς τάξης χωρίς να 

παραλείψει ή να παραμελήσει κάποιο στοιχείο της (Γκόβαρης, 2001). Τα δεδομένα 

αυτά απαιτούν ανανέωση και εμπλουτισμό των διδακτικών πρακτικών που ασκεί ο/η 

εκπαιδευτικός, μέσα από διαρκή και συστηματική επανεκπαίδευση και φυσικά τριβή 

με καινούριες εκπαιδευτικές διαδικασίες (Baker, 2001.  Cummins, 1999). 

Είναι σημαντικό επίσης να δοθεί βαρύτητα στην αντίληψη του/της 

εκπαιδευτικού όσον αφορά τα συγκεκριμένα προβλήματα. Πέρα από τον τρόπο με 

τον οποίο θα χειριστεί ο/η δάσκαλος ζητήματα όπως η αποτελεσματική χρήση του 

κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού ή η κατάρτισή του/της, υπάρχει και το ενδεχόμενο 

λιγότερο εμφανών καταστάσεων. Εάν η γλωσσική ισορροπία στην τάξη δεν αποτελεί 

προτεραιότητα για τον εκπαιδευτικό, τότε είναι πιθανό η διγλωσσία στην τάξη να 

μείνει «κρυφή», να μη γίνει δηλαδή αντιληπτό το γεγονός ότι υπάρχουν παιδιά των 

οποίων η μητρική γλώσσα είναι διαφορετική της κυρίαρχης. Το φαινόμενο αυτό, της 

αφανούς διγλωσσίας, όπου η διγλωσσία των παιδιών περνά απαρατήρητη στην τάξη, 

έχει ως αποτέλεσμα το πέρασμα από το σχολείο παιδιών που συμμετέχουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς να λαμβάνουν το 100% των γνώσεων που θα 

μπορούσαν αφού ο/η δάσκαλος δεν γνωρίζει τις πραγματικές τους ανάγκες, κι επίσης 

μπορεί να καταστήσει τα παιδιά μονόγλωσσα αφού χάνουν την ευκαιρία στη 

διγλωσσία (Baker, 2001).  
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΕΡΕΥΝΑ 

4.1. Ανασκόπηση  προγενέστερων ερευνών 

 

Πολλοί ερευνητές τις τελευταίες δεκαετίες έχουν ασχοληθεί με έρευνες που 

σχετίζονται με τις απόψεις μαθητών, εκπαιδευτικών αλλά και γονέων σχετικά με την 

γλωσσική ανάπτυξη των δίγλωσσων μαθητών καθώς και με τις ενταξιακές πολιτικές 

που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί.  

Η έρευνα των Dimakos & Tasiopoulou (2003) μελέτησε τις αντιλήψεις 

μαθητών Γυμνασίου και έδειξε ότι οι αρνητικές αντιλήψεις τους απέναντι στους 

μετανάστες και πρόσφυγες ήταν σχεδόν διπλάσιες από τις θετικές χωρίς να 

επηρεάζονται από την κοινωνικο-οικονομική τους κατάσταση, το μορφωτικό τους 

επίπεδο και την απόδοσή τους στο σχολείο. Στην έρευνα αναδείχθηκαν αρνητικές 

αντιλήψεις των μαθητών που αφορούσαν σε κοινωνικά θέματα όπως στην 

εγκληματικότητα των μεταναστών, στην ανεργία των γηγενών εξαιτίας των εργασιών 

που αναλάμβαναν οι ξένοι με χαμηλότατο ημερομίσθιο και στα προβλήματα υγείας 

λόγω μεταδιδόμενων ασθενειών. Ένα πολύ μικρό ποσοστό (5%) εξέφρασε ακραίες 

απόψεις όπως «να φύγουν όλοι», «είναι κλέφτες, βιαστές, εγκληματίες όλοι τους». Από 

την άλλη πλευρά, ένα επίσης πολύ μικρό ποσοστό υποστήριξε την θετική άποψη ότι η 

πολιτισμική κληρονομιά των προσφύγων/μεταναστών συνεισφέρει στον εμπλουτισμό 

της κουλτούρας στη χώρα υποδοχής.  

 Από την άλλη οι  Ηλίου, Κακεπάκη, Κουντούρη (2010) διερευνώντας τις 

αντιλήψεις μαθητών στην έρευνά τους σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

για την πολιτισμική ανομοιογένεια της σχολικής τάξης διαπίστωσαν ότι οι μαθητές 

αξιολογούν θετικά την παρουσία και την αλληλεπίδραση με αλλοδαπούς μαθητές 

στον σχολικό χώρο. Στην έρευνα της Sakka (2009) που αφορούσε στις απόψεις των 

μαθητών για τους πολιτισμικά διαφορετικούς συμμαθητές τους σε πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές σχολικής ηλικίας 6-12 ετών 

έχουν θετική στάση απέναντι στο διαφορετικό και επιθυμούν να μάθουν περισσότερα 

για το πολιτισμικό κεφάλαιο των συμμαθητών τους. Επίσης, δείχνουν να 

αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες τους και ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τις συνθήκες 

διαβίωσής τους, τον τρόπο ζωής τους και τον τρόπο με τον οποίο ήρθαν στην 
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Ελλάδα. Τέλος είναι θετικοί στο να βρίσκονται στην ίδια τάξη, να συσχετίζονται μαζί 

τους και να δημιουργούν φιλίες.  

Διαφορετικά αποτελέσματα είχε η έρευνα της Σακκάτου (2011) που 

διερεύνησε τις αντιλήψεις γηγενών μαθητών σχολικής ηλικίας του νομού Αχαΐας ως 

προς την πολιτισμική ετερότητα διαπιστώνοντας ότι οι Έλληνες μαθητές εκφράζονται 

με αρνητικό τρόπο για τους πολιτισμικά διαφορετικούς συμμαθητές τους 

χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως: «κλέβουν», λένε ψέματα» «είναι ζηλιάρηδες», 

«είναι βρώμικοι», ενώ παρουσιάζουν θετικότερες απόψεις για τους υπόλοιπους 

συμμαθητές της τάξης τους. Οι Γρίβα και Στάμου (2014) αναφέρουν πως σε έρευνες 

των Schaafsma, 2008., Vervoort,. Scholte &Sheepers, (2011), δείχνουν ότι σε τάξεις 

όπου υπάρχει σημαντικός αριθμός μαθητών από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια, οι 

μαθητές της πλειονοτικής κουλτούρτας παρουσιάζουν αρνητική στάση απέναντι 

στους δίγλωσσους συμμαθητές τους. 

Εκτός Ελλάδας, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της έρευνας 

της Zuzeviciute (2009) που πραγματοποιήθηκε στη Λιθουανία και εξέτασε την 

ετοιμότητα των παιδιών απέναντι στην πολυπολιτισμική κοινωνία. Τα παιδιά είχαν  

ευκαιρίες να εκφραστούν και να εκδηλώσουν τις απόψεις τους για το ποιος είναι ο 

διαφορετικός «άλλος». Ωστόσο, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα η 

διαφορετικότητα δεν έγκειται μόνο στη διαφορά γλώσσας ή εθνότητας αλλά και στον 

τρόπο ένδυσης καθώς και στην σωματική ή ψυχική υγεία. Τα πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά (γλώσσα, θρησκεία, εθνικότητα αναγνωρίζονται ως διαφορετικότητα 

από το 23.9% των ερωτηθέντων του δείγματος. Το 54.2% των συμμετεχόντων 

δήλωσαν θετικοί στην προσέγγιση του διαφορετικού και δεκτικοί στην ένταξή του 

στην παρέα τους. Επίσης, σε μεγάλο βαθμό οι μαθητές φάνηκαν πρόθυμοι να 

βοηθήσουν στις ανάγκες που παρουσιάζει η σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία.  

Σε άλλη έρευνα, σημειώνεται ότι τα παιδιά μεταναστών παρουσίασαν 

σημαντικά χαμηλότερη αυτοεκτίμηση από τους γηγενείς συμμαθητές τους ειδικά 

προς τη σχολική επίδοση (Giavrimis, Konstantinou & Xatzixristou, 2003). Από την 

άλλη, οι μετανάστες μαθητές περιγράφουν την ταυτότητά τους ως «μεικτή» και 

πολυπολιτισμική. Τα παιδιά των μεταναστών σε ακόμα μία έρευνα δηλώνουν 

αφοσίωση και  στις δύο ταυτότητες αλλά και τις εθνικές καταγωγές (Yee, 1992). Σε 

έρευνα του Haines (2007) φάνηκε ότι τα άτομα χρησιμοποιούν τις δύο ταυτότητες 

τους ανάλογα με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Από την άλλη η Μane (2010) 

παρατήρησε τη γλωσσική συμπεριφορά μεταναστών και κυρίως τη συμπεριφορά των 
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μεταναστών προς τη γλώσσα τους. Συγκεκριμένα η μελέτη αυτή περιλαμβάνει 144 

συμμετέχοντες κατηγοριοποιούμενους σε τρεις ομάδες, μαθητές του δημοτικού, 

γυμνασίου και λυκείου, ενηλίκους 20-30 ετών, και ενηλίκους πάνω από 40 ετών. 

Όσον αφορά την επαφή των συμμετεχόντων με την αλβανική γλώσσα, οι μαθητές 

βλέπουν αλβανική τηλεόραση και ακούν αλβανική μουσική μερικές φορές ή σπάνια. 

Σχετικά με την επαφή των μεταναστών μαθητών με τον έντυπο τύπο της χώρας 

καταγωγής τους, που είναι ένας άλλος τρόπος επαφής με τη γλώσσα τους, κανένας 

μαθητής δε δήλωσε ότι διαβάζει. Όσον αφορά με τα βιβλία στην αλβανική γλώσσα, 

μόνο ελάχιστοι μαθητές διαβάζουν και αυτοί σπάνια. 

Έρευνες έχουν καταδείξει ότι τα δίγλωσσα παιδιά αναπτύσσουν 

πολυπολιτισμική και πολυγλωσσική συνείδηση και ευαισθησία, με αποτέλεσμα να 

έχουν πολύ πιο θετική στάση απέναντι στην εκμάθηση γλωσσών (Griva & 

Chostelidou, 2011β). Σε μια από τις έρευνες που έχουν εντοπιστεί στη βιβλιογραφία 

στις οποίες αξιολογούνται οι στάσεις και τα κίνητρα πολύγλωσσων μαθητών, οι 

Tragant & Munoz (2000) στο (Bernaus et al. 2004) διερεύνησαν τις στάσεις 

πολύγλωσσων μαθητών απέναντι στην αγγλική γλώσσα. Επιπλέον, σε μια άλλη 

μελέτη στη Μάλτα, διερευνήθηκαν οι λόγοι επιλογής δεύτερης ή τρίτης γλώσσας από 

πλευράς μαθητών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επιλογή της γλώσσας σχετιζόταν 

με τις στάσεις και τα κίνητρα, καθώς επίσης το κύρος της γλώσσας που μετρήθηκε 

σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων.  

Από την ηλικία των 3 ετών και μετά φαίνεται ότι τα παιδιά αρχίζουν να 

αντιλαμβάνονται τις φυλετικές διαφορές (Crooks 1970, Goodman 1964, Johnson 

1977, Jones 1972, Porter 1971 στο: Swadener, 1987). Ο ρόλος της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης ως κυρίαρχη τάση σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας έχει 

γίνει το αντικείμενο πολλών ερευνών (Dunlop, Stoneman and Cantress 1973, Dunn 

1968, Johnson and Jonhson 1980, Mercer 1973, Smith and Greenberg 1981 στο: 

Swadener, 1987). Η Swadener (1987) σε έρευνα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας από 

διαφορετικές εθνικότητες σε σχολεία της Αμερικής παρατήρησε ότι δημιουργήθηκαν 

ισχυρές διαφυλικές σχέσεις, οι οποίες παρέμειναν σταθερές στη διάρκεια του 

σχολικού έτους. Σε έρευνα των Schmitt, Spears and Branscombe (2003), βρέθηκε ότι 

αλλοδαποί μαθητές διαμόρφωσαν τόσο ¨ισχυρές ταυτότητες¨ και ¨αυτοαντίληψη¨ όσο 

και οι γηγενείς συμμαθητές τους, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι η διαμόρφωση 

κοινωνικής ταυτότητας μπορεί να επιτευχθεί τόσο για τα μέλη της ισχυρής κοινωνικά 

ομάδας όσο και για τα μη-μέλη. 
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Από πολλούς ερευνητές διαπιστώνεται η ανετοιμότητα που χαρακτηρίζει τους 

εκπαιδευτικούς ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν πολυπολιτισμικές τάξεις (Cho&  

De Castro- Ambrosetti, 2005. Alazzi, 2008. Παπαχρήστος, 2009. Δανηιλίδου & 

Βορβή, 2014). Το ίδιο όμως παρατηρείται και σε εν δυνάμει  εκπαιδευτικούς που 

βρίσκονται σε προπτυχιακό επίπεδο (Castro, 2010). Επιπλέον, και σε πιο πρόσφατη 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, σχετικά με την ετοιμότητα των 

εκπαιδευτικών αναδείχθηκε το πρόβλημα της επιστημονικής επάρκειας, καθώς οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως είναι ανέτοιμοι να διαχειριστούν τέτοιες 

καταστάσεις (Χατζησωτηρίου & Ξενοφώντος, 2014). 

Ακόμη, έρευνες έχουν καταδείξει πως αυτή η έλλειψη των εκπαιδευτικών 

οφείλεται στην άγνοια που έχουν οι ίδιοι για τις διαφορετικές κουλτούρες των 

αλλόγλωσσων μαθητών τους, κάτι που προκαλεί δυσκολίες στην 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας (Cho & Decastro- Ambrosetti, 2005). Έρευνα 

που πραγματοποιήθηκε από την Τσοκαλίδου (2005) σε δημοτικά σχολεία του Βόλου, 

διαπιστώθηκε πως οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τη διγλωσσία 

και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση καθώς και με την αναγκαιότητα της. Από την 

άλλη, στην έρευνα της Μιτακίδου & Δανιηλίδου (2007) αναφέρεται πως στη Βόρεια 

Ελλάδα παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν σε κοντινό χρονικό διάστημα με 

προηγούμενες, διαπιστώθηκε πως οι εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν θετική στάση απέναντι 

στους δίγλωσσους μαθητές τους.  

Επιπλέον έρευνες σχετικές με τις πρακτικές διδασκαλίας που χρησιμοποιούν 

οι εκπαιδευτικοί κατέδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί δεν ενθαρρύνουν την προώθηση 

των δίγλωσσων μαθητών και γενικότερα της πολυπολιτισμικότητας (Chazzidaki, 

Nattheoydakis & Maligkoudi, 2015). Έρευνα του Krashen (1996) στην Καλλιφόρνια 

των Η.Π.Α., που συμμετείχαν 794 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης διαπιστώθηκε πως ενώ οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τα οφέλη της 

διγλωσσίας, δεν έχουν ιδιαίτερα θετική στάση απέναντι σε προγράμματα 

διγλωσσικής εκπαίδευσης.  Επιπλέον, σύμφωνα με την Σκούρτου, (2011) οι 

εκπαιδευτικοί συμβάλλουν έτσι ώστε οι δίγλωσσοι μαθητές να επιλέγουν στο σπίτι να 

μιλούν την γλώσσα- κυρίαρχη- στόχος.  

Σχετικά με την εμπλοκή των γονέων των δίγλωσσων μαθητών, σε έρευνα στο 

Τέξας των Η.Π.Α. (Garcia, 2014) όπου συμμετείχαν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης διαπιστώθηκε η σπουδαιότητας της γονικής εμπλοκής. Κάποιοι βέβαια 

εκπαιδευτικοί δημιουργούν στερεότυπα για την στάση των μεταναστών γονέων 
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(Portes & Rumbau, 2006). Ενώ, o Carey κ.α (1998) σε έρευνα με διευθυντές 

νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων διαπίστωσαν πως βασικός παράγοντας που 

εμποδίζει την συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς είναι η έλλειψη χρόνου 

των εκπαιδευτικών καθώς και η ελλιπείς κατάρτιση τους σε τεχνικές ενίσχυσης της 

γονεικής εμπλοκής. Ο σεβασμός απέναντι στη διαφορετικότητα εξαρτάται από τις 

προηγούμενες εμπειρίες με μια ομάδα ή με ένα άτομο διαφορετικού πολιτισμικού 

υπόβαθρου. Οι γονείς μπορεί να επηρεάσουν ισχυρά τις αντιλήψεις των παιδιών τους 

σχετικά με άτομα διαφορετικής κοινωνικοπολιτισμικής ομάδας τόσο με τους 

λεκτικούς χαρακτηρισμούς που τους αποδίδουν όσο και με τον τρόπο που τις 

αντιμετωπίζουν ﴾Castelli Zogmaister, & Tomelleri, 2009).  Μια θετική ή αρνητική 

εμπειρία δυσκολεύει ή διευκολύνει την ένδειξη σεβασμού. Η εμπειρία των γονέων 

των παιδιών με μια ομάδα ή ένα άτομο παίζει σημαντικό ρόλο. Οι γονείς μπορεί να 

ενθαρρύνουν την επαφή και τη φιλία με άτομα διαφορετικού πολιτισμικού 

υπόβαθρου καθώς επίσης να την αποθαρρύνουν ή να την εμποδίσουν αν φοβούνται 

την κακή επιρροή που θα έχει στο παιδί τους μια τέτοια συναναστροφή (Burns et al., 

2017). 

 

 

 

4.2. Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

 

Σκοπός της έρευνας είναι να εντοπίσουμε μέσα στα ελληνικά σχολεία πόσο 

αποδεκτοί γίνονται οι μαθητές της μειονοτικής κουλτούρας  από τους μαθητές ελληνικής 

καταγωγής. Έχει παρατηρηθεί ότι οι σχολικές τάξεις στην Ελλάδα είναι γλωσσικά 

ετερογενείς και η εκπαίδευση καλείται στα ζητήματα διγλωσσίας τα οποία 

αντιμετωπίζουν οι δίγλωσσοι μαθητές στο σχολικό πλαίσιο, να ανταποκριθεί 

υπεύθυνα σε κάθε διάσταση και επίπεδό της.  

Όπως είναι γνωστό στον ελλαδικό χώρο τα θέματα πολυγλωσσίας και 

πολυπολιτισμικότητας από την οπτική των ενεργεία εκπαιδευτικών, έχουν 

απασχολήσει εκτενώς την ελληνική βιβλιογραφία (βλ. Γρίβα, Στάμου & Γελαδάρη 

2014, Griva & Iliadou, 2011, Νικολάου, 2009, Παπαχρήστος & Παλαιολόγου 2002, 

Gogonas 2007, Σπινθουράκη κ.ά. 2003) καθώς επίσης και των υποψηφίων 

εκπαιδευτικών (βλ. Γρίβα, Στάμου & Γελαδάρη 2014, Stamou & Dinas 2009), από 
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την οπτική των μεταναστών γονέων (Γρίβα, Στάμου & Κωνσταντινίδου 2014, 

Γκαϊνταρτζή & Τσοκαλίδου, 2012
α
) αλλά και από την οπτική των μαθητών της 

πλειονότητας (Γρίβα, Στάμου & Μπούρας 2014, Dimakos, Spinthourakis & 

Tasiopoulou 2011, Dimakos & Tasiopoulou 2003). 

 Ωστόσο οι απόψεις των πλειονοτικών ομάδων όσον αφορά τους μαθητές 

χρήζει περαιτέρω διερεύνηση και αυτό είναι και το κίνητρο της συγκεκριμένης 

έρευνας.  

Οι συνεντεύξεις με τους μαθητές ελληνικής καταγωγής προσδοκούμε να μας 

δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για το πώς βλέπουν και νιώθουν οι μαθητές έχοντας 

μέσα στο σχολείο τους ή πιο συγκεκριμένα στη τάξη τους μαθητές από άλλη χώρα. 

Ίσως μέσα από αυτές τις συνεντεύξεις να δοθεί μια παραπάνω ευκαιρία στο γίνει 

καλύτερη η πολυπολιτισμική εκπαίδευση στη χώρα μας. 

 

Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι: 

 Να καταγραφούν οι απόψεις των μαθητών της πλειονοτικής 

κουλτούρας για τους όρους «πρόσφυγας – μετανάστης» 

 Να αποτυπωθούν τα συναισθήματα των μαθητών της πλειονοτικής 

κουλτούρας για τους «πρόσφυγες – μετανάστες» 

 Να καταγραφούν οι στάσεις των μαθητών απέναντι σε συμμαθητές 

από άλλο πολιτισμικό περιβάλλον 

 Να καταγραφούν οι προτιμήσεις των μαθητών για συνεργασία με 

συμμαθητές από άλλο πολιτισμικό περιβάλλον 

 Να αποτυπωθούν τα συναισθήματα των μαθητών όσον αφορά τον  

πρόσφυγα και τον μετανάστη μαθητή 

  

 

4.3. Συμμετέχοντες 

 

To δείγμα αποτέλεσαν 50 μαθητές και μαθήτριες ελληνικής κυρίως 

καταγωγής, 25 κορίτσια και 25 αγόρια των δύο τελευταίων τάξεων του ελληνικού 

δημοτικού σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, 22 μαθητές της Ε’ τάξης του δημοτικού και 

28 μαθητές της Στ’ τάξης. Από τους 50 μαθητές οι 3 μαθητές ήταν αλβανικής 

καταγωγής. 
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Γράφημα 1. Φύλο μαθητών 

 

 

 

 

Γράφημα 2. Αριθμός μαθητών ανά τάξη 
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Γράφημα 3. Χώρα καταγωγής μαθητών 

 

 

 

 

4.4. Ερευνητικά Εργαλεία 

4.4.1. Συνέντευξη 

 

Ως καταλληλότερο όργανο συγκέντρωσης του ερευνητικού υλικού επιλέχθηκε 

η προσωπική συνέντευξη, η οποία είναι η ποιοτική μέθοδος που χρησιμοποιείται 

περισσότερο, εξαιτίας της ευελιξίας που προσφέρει κατά τη διεξαγωγή της, καθώς 

και λόγω της αμεσότητας και της εξοικείωσης που αισθάνεται ο συνεντευξιαζόμενος 

(King, 1999). Η επιλογή της συνέντευξης έγινε και λόγω της ηλικίας των 

υποκειμένων του δείγματος, αφού το είδος αυτό έρευνας προσφέρεται ιδιαίτερα για 

τη συγκέντρωση δεδομένων από μικρά παιδιά. Επιτρέπει επίσης την αμεσότητα 

ανάμεσα στον συνεντευκτή και τον ερωτώμενο. Έτσι επιτυγχάνεται αύξηση του 

αυθορμητισμού του ερωτώμενου και μείωση της παρέμβασης του ερευνητή.  

Όπως αναφέρεται και στη βιβλιογραφία, η μέθοδος αυτή ενδείκνυται όταν η 

έρευνα εστιάζεται είτε στο υποκειμενικό νόημα μιας κοινωνικής κατάστασης ή 

φαινομένου είτε στη διερεύνηση προσωπικών ή κοινωνικών εμπειριών, στάσεων, 

αντιλήψεων, ιδεών και συμπεριφορών (Ιωσηφίδης, 2003). 
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Η χρήση της ημι-δομημένης συνέντευξης την οποία και χρησιμοποιήσαμε 

στην έρευνά μας περιλαμβάνει μια σειρά από προκαθορισμένες ερωτήσει μέσα από 

τις οποίες ο ερευνητής μπορεί να λάβει μια πιο άμεση και σαφή εικόνα των απόψεων 

και των στάσεων των συνεντευξιαζόμενων, αφού μπορούν να συλλεχθούν 

πληροφορίες σε βάθος μέσα από ένα κλίμα δημιουργικής αλληλόδρασης ανάμεσα 

στον συνεντευκτή και τον ερωτώμενο (Γρίβα & Στάμου, 2014).  Όπως υποστηρίζει ο 

Βάμβουκας (2007), στο πλαίσιο της ημι-δομημένης συνέντευξης ο συνεντευκτής 

παρεμβαίνει στο ελάχιστο ενώ επαναφέρει τον συνεντευξιαζόμενο όταν εκείνος 

απομακρύνεται από το θέμα και τον σκοπό της έρευνας που τίθεται υπό συζήτηση. 

Πιο συγκεκριμένα, επιλέχθηκε η ημι-δομημένη συνέντευξη, γιατί σε αυτόν 

τον τύπο συνέντευξης μπορεί να περιληφθεί μια σειρά ερωτήσεων που έχουν τη 

μορφή ανοιχτών κατευθυντήριων γραμμών, αλλά ο ερευνητής μπορεί να αλλάξει τη 

σειρά των ερωτήσεων ή ακόμα και να θέσει επιπλέον ερωτήσεις στην πορεία της 

συνέντευξης, αν θεωρηθεί αναγκαίο με βάση τις απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων 

(Bryman, 2004).   

Μέσα από τις συνεντεύξεις δίνεται η δυνατότητα να εξακριβωθούν οι απόψεις 

και να αποτυπωθούν οι στάσεις των μαθητών ελληνικής καταγωγής για τις γλώσσες, 

τους συμμαθητές τους και το σχολείο. Χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, 

γιατί αυτές επιτρέπουν τη διερεύνηση σε μεγαλύτερο βάθος και βοηθούν στη 

συλλογή πλούσιου υλικού ποιοτικών δεδομένων. Οι συνεντεύξεις των μαθητών 

δομήθηκαν γύρω από τους παρακάτω θεματικούς άξονες (βλ. Πρωτόκολλο 

Συνέντευξης Παράρτημα Α) 

 

1.4.2. Συλλογή Δεδομένων 

 

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε τον μήνα Φεβρουάριο. Στα δύο  

σχολεία που διενεργήθηκε η έρευνα υπήρχε η έγκριση του δασκάλου της τάξης, του 

διευθυντή του σχολείου, του προϊσταμένου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και φυσικά 

των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών. Οι δε μαθητές πήραν μέρος οικειοθελώς.  

Τη 1
η
 εβδομάδα που πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη στο δημοτικό σχολείο 

προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και μιας φιλικής 

ατμόσφαιρας με τους μαθητές. Εξαρχής έγινε γνωστό το τι περιελάμβανε η έρευνα 

αλλά και ότι όλες οι απαντήσεις είναι και θα παραμείνουν ανώνυμες.  
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Στην πρώτη επίσκεψη του σχολείου διενεργήθηκαν μόνο 3 συνεντεύξεις έτσι 

ώστε να μπορέσουμε να εξετάσουμε ότι η συνέντευξη δεν έχει δυσκολίες και 

ασάφειες που να εμποδίζουν τους μαθητές να απαντήσουν. Εφόσον, εξετάστηκαν οι 

συνεντεύξεις μέσα από τις απαντήσεις των μαθητών, οι ερωτήσεις 

επαναδιατυπώθηκαν και έτσι συνέχισε η ολοκλήρωση των συνεντεύξεων και στους 

επόμενους συνεντευξιαζόμενους.  

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι μέσα στις συνεντεύξεις υπήρχαν και δύο εικόνες 

οι οποίες παρουσιάστηκαν στους μαθητές στην αρχή της συνέντευξης πριν ρωτηθούν 

τις βασικές ερωτήσεις για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Σε όλη τη διάρκεια 

των συνεντεύξεων οι εικόνες βρισκόταν μπροστά τους έτσι ώστε να αποκτήσουν οι 

μαθητές μια εξοικείωση με αυτές. Στο τέλος της συνέντευξης η εικόνες επανήλθαν 

στο προσκήνιο και οι μαθητές βλέποντας τες προχωρούσαν στον αναστοχασμό (all 

think aloud). Με αυτή τη μέθοδο ο μαθητής μπορεί να αποτυπώσει στο τέλος της 

συνέντευξης αυτό που σκέφτεται, αυτό που βλέπει αλλά και αυτό που αισθάνεται. Μ’ 

αυτό τον τρόπο η διαδικασία σκέψης του μαθητή γίνεται όσο το δυνατόν πιο σαφής. 

 Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν και στα δύο σχολεία της Δυτικής 

Μακεδονίας μέσα σε δύο ημέρες. Επιλέξαμε το χώρο του σχολείου έτσι ώστε να είναι 

εύκολα προσβάσιμο σε όλους τους μαθητές αλλά και γιατί μέσα σε αυτό το χώρο οι 

μαθητές είναι εξοικειωμένοι. Οι συνεντευξιαζόμενοι είχαν την απαραίτητη άνεση 

χρόνου να απαντήσουν στις ερωτήσεις.  Υπήρχε ενίσχυση από τον συνεντευκτή να 

απαντήσουν αυθόρμητα και ανοιχτά βοηθώντας τους βέβαια σε περίπτωση που 

δυσκολευόντουσαν. Οι μαθητές έδειχναν σοβαρότητα  και ειλικρίνεια την ώρα της 

συνέντευξης. 

Η διάρκεια της συζήτησης κυμάνθηκε από 10 έως και 20 λεπτά ανάλογα με τη 

διάθεση και την ευελιξία του κάθε παιδιού στη συνομιλία. Όλες οι συνεντεύξεις 

μαγνητοφωνήθηκαν και η παρουσία του κασετόφωνου δεν περιόρισε καθόλου τον 

αυθορμητισμό των απαντήσεων. 

Στη συνέχεια απομαγνητοφωνήθηκαν πιστά προκειμένου να δεχθούν 

επεξεργασία ως γραπτά κείμενα και παρατίθεται στο παράρτημα 1 της συγκεκριμένης 

διπλωματικής εργασίας. 
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1.4.3. Ανάλυση Δεδομένων 

 

Η ανάλυση των συνεντεύξεων έγινε ποιοτικά. Η επεξεργασία αυτών έγινε 

μέσα από τη μέθοδο ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου (Miles & Huberman, 1994).   

 Αρχικά, έγινε πολλαπλή ανάγνωση των απομαγνητοφωνήσεων, ώστε να 

σχηματιστεί μια πρώτη εικόνα σχετικά με το περιεχόμενο αλλά και ένας 

προσανατολισμός στις επιμέρους θεματικές ενότητες. Στη συνέχεια έγινε μια πρώτη 

προσπάθεια κωδικοποίησης των δεδομένων για την κατηγοριοποίηση του όγκου των 

ποιοτικών δεδομένων. Στην πορεία, με τον επανέλεγχο οι κωδικοί τροποποιήθηκαν 

για να αποδίδουν με μεγαλύτερη ακρίβεια το νόημα των πληροφοριών. Πιο 

συγκεκριμένα τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την ανάλυση των ποιοτικών 

δεδομένων, σύμφωνα με τους Miles και Huberman (1994), είναι τα εξής:   

 

 

1. Αναγωγή δεδομένων: Μετά την ανάγνωση των απομαγνητοφωνήσεων, το 

κείμενο χωρίστηκε σε ενότητες, που εκφράζουν ένα συγκεκριμένο νόημα και 

αποδόθηκαν οι κατάλληλοι κωδικοί (Παπαδοπούλου, 2000). Στη συνέχεια οι κωδικοί 

ταξινομήθηκαν σε κατάλληλες κατηγορίες, με βάση πάντα τους θεματικούς άξονες 

της συνέντευξης και τους σκοπούς της έρευνας. Έγινε επανέλεγχος των κωδικών και 

ομαδοποιήθηκαν σε κοινές κατηγορίες, που περιέχουν εννοιολογικά όμοια δεδομένα. 

Στο τέλος δημιουργήθηκε ένας συγκεντρωτικός πίνακας από την ανάλυση δεδομένων 

των μαθητών, που περιέχει τους κωδικούς με τους λειτουργικούς ορισμούς τους, σε 

σχέση με τις αντίστοιχες κατηγορίες και τους θεματικούς άξονες. 

2. Έκθεση δεδομένων: Αφού ολοκληρώθηκε η κατηγοριοποίηση και η 

κωδικοποίηση των δεδομένων, δημιουργήθηκαν οι φόρμες έκθεσης δεδομένων που 

περιλαμβάνουν πίνακες που αναφέρονται σε κάθε μαθητή ξεχωριστά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Β). Σύμφωνα με τους Miles και Huberman (1994), «η συστηματική και συνοπτική 

συλλογή και ταξινόμηση των δεδομένων, συμβάλλει όχι μόνο στην κατανόηση των 

δεδομένων, αλλά και στην ανάλυση και σύνθεση των πληροφοριών και στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων».  

3. Παρουσίαση και ερμηνεία αποτελεσμάτων: Η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων έγινε με βάση τους πίνακες και τα εκτενή παραθέματα των 

λεγομένων των συνεντευξιαζόμενων από τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα, σε μια 

προσπάθεια ανάλυσης και ερμηνείας αλλά και εντοπισμού διαφορών και ομοιοτήτων 
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στις απαντήσεις που δόθηκαν από τους συνεντευξιαζόμενους (Γρίβα & Στάμου, 

2014). 
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5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

Μέσω της ποιοτικής ανάλυσης των ημι- δομημένων συνεντεύξεων εξήχθησαν 

146 κωδικοί οι οποίοι φέρουν και λειτουργικούς ορισμούς. Οι κωδικοί αυτοί 

ομαδοποιήθηκαν σε 20 κατηγορίες και αυτές εντάχθηκαν σε ευρύτερους θεματικούς 

άξονες. Οι κατηγορίες είναι: διάκριση των όρων πρόσφυγα – μετανάστη, εξοικείωση 

μέσα από τη τηλεόραση, χρήση λέξεων για τη προσέγγιση της 1
ης

 εικόνας, χρήση 

λέξεων για τη προσέγγιση της 2
η
ς εικόνας, αισθήματα απέναντι στο μαθητή 

μετανάστη, αισθήματα απέναντι στο μαθητή πρόσφυγα, αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από άλλη χώρα, αυτοεικόνα του μαθητή σε σχέση με τους 

μαθητές που είναι από άλλη χώρα, διάκριση των μαθητών άλλης χώρας από τους 

τους Έλληνες μαθητές, στάση απέναντι στη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα, στάση απέναντι στην εκμάθηση γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης, λόγοι εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής προέλευσης, στάση απέναντι 

στον διαχωρισμό τάξεων από  συμμαθητές άλλης χώρας, στάση απέναντι στον 

πολιτισμό των συμμαθητών άλλης χώρας, συνεργασία με συμμαθητές από άλλη χώρα 

εντός τάξης, προτίμηση μαθητών για συνεργασία με συμμαθητές από άλλη χώρα, 

λόγοι συνεργασίας με συμμαθητές από άλλη χώρα,  συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα εκτός τάξης, αναστοχασμός των συναισθημάτων της 1ης εικόνας, 

αναστοχασμός των συναισθημάτων της 2ης εικόνας.  

Οι κατηγορίες αυτές ταξινομήθηκαν σε 5 θεματικούς άξονες:  

 

Α) Εξοικείωση των μαθητών με τους όρους «πρόσφυγας – μετανάστης» 

Β) Έκφραση συναισθημάτων μαθητών για τους «πρόσφυγες - μετανάστες» 

Γ) Στάση απέναντι σε συμμαθητές από άλλο πολιτισμικό περιβάλλον 

Δ) Συνεργασία με συμμαθητές από άλλο πολιτισμικό περιβάλλον 

Ε) Αναστοχασμός στον πρόσφυγα και μετανάστη μαθητή 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί ανάλυση των δεδομένων ανά θεματικό άξονα 
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5.1. Εξοικείωση των μαθητών με τους όρους «πρόσφυγας και 

μετανάστης»  

 

Ο Θεματικός άξονας Α περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ποιοτικής 

ανάλυσης σχετικά με την εξοικείωση των μαθητών με τους όρους «πρόσφυγας και 

μετανάστης». Στον πίνακα 1 δίνεται μια συνοπτική εικόνα του συγκεκριμένου 

θεματικού άξονα με τις κατηγορίες, τους κωδικούς, τους λειτουργικούς ορισμούς 

καθώς επίσης και τις αναφορές που τους αντιστοιχούν.  

 

Πίνακας 1. Κατηγορίες και κωδικοί του Θεματικού άξονα «Εξοικείωση των 

μαθητών με τους όρους ‘πρόσφυγας και μετανάστης’» 

Α. ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

1. Διάκριση των 

όρων πρόσφυγα 

και μετανάστη 

 ΑΠΑΟΜΕΤΑ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«μετανάστη» 

21 

 ΑΠΑΟΠΡΟ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«πρόσφυγα» 

26 

 ΔΔΟΡΜΕΤΑ: Διάκριση 

με δυσκολία για τον 

ορισμό του «μετανάστη» 

26 

 ΔΔΟΡΠΡΟΣ: Διάκριση 

με δυσκολία για τον 

ορισμό του «πρόσφυγα» 

25 

 ΜΔΟΡΜΕΤΑ: Μερική 

διάκριση για τον ορισμό 

του  «μετανάστη» 

13 

 ΜΔΟΡΠΡΟΣ: Μερική 

διάκριση για τον ορισμό 

6 
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του «πρόσφυγα» 

 ΔΕΟΡΠΡΟΣ: Διάκριση 

με ευκολία για τον 

ορισμό του «πρόσφυγα» 

17 

 ΔΕΟΡΜΕΤΑ: Διάκριση 

με ευκολία για τον 

ορισμό του «μετανάστη» 

10 

2. Εξοικείωση μέσα 

από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΚΠΟΜ: 

Εξοικείωση μέσα από 

εκπομπές 

5 

 ΕΞΜΤΑΙΝ: Εξοικείωση 

μέσα από ταινίες 

14 

 ΕΞΜΕΝΤΟΚ: 

Εξοικείωση μέσα από 

ντοκιμαντέρ 

2 

 ΕΞΜΕΕΙΔΗ: 

Εξοικείωση μέσα από 

ειδήσεις 

18 

 ΕΞΜΠΑΙΔ: Εξοικείωση 

μέσα από παιδικά 

18 

 ΕΞΜΑΘΛΗΤ: 

Εξοικείωση μέσα από 

αθλητικά 

4 

 ΕΞΜΕΕΡΓ: 

Εξοικείωση μέσα από 

έργα 

12 

 ΕΞΜΕΕΙΠΓΟ: 

Εξοικείωση μέσα από 

ειδήσεις που 

παρακολουθούν οι 

γονείς 

5 

3. Χρήση λέξεων για  ΧΡΛΠΑΙΔ: Χρήση της 12 
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την προσέγγιση 

της 1
η
ς εικόνας 

λέξης «παιδάκια» 

 ΧΡΛΚΟΥΡ: Χρήση της 

λέξης «κουρασμένα» 

1 

 ΧΡΛΚΟΥΒ: Χρήση της 

λέξης «κουβαλάνε» 

13 

 ΧΡΛΠΡΟΣΦ: Χρήση 

της λέξης «πρόσφυγες» 

5 

 ΧΡΛΠΟΛ: Χρήση της 

λέξης «πόλεμος» 

10 

 ΧΡΛΣΑΚ: χρήση της 

λέξης «σάκος» 

5 

 ΧΡΛΦΕΥ: χρήση της 

λέξης «φεύγουν» 

8 

 ΧΡΛΦΩΤ: Χρήση της 

λέξης «φωτιές» 

2 

 ΧΡΛΑΣΤ: Χρήση της 

λέξης «άστεγοι» 

1 

 ΧΡΛΚΑΤΑΣ: Χρήση 

της λέξης 

«κατασκηνώνουν» 

3 

 ΧΡΛΜΕΤΑ: Χρήση της 

λέξης «μετανάστες» 

6 

 ΧΡΛΤΣΑΝΤ: Χρήση 

της λέξης «τσάντες» 

2 

 ΧΡΛΤΑΞ: Χρήση της 

λέξης «ταξιδεύουν» 

1 

 ΧΡΛΑΝΘΡ: Χρήση της 

λέξης «ανθρώπους» 

3 

 ΧΡΛΒΑΛ: Χρήση της 

λέξης «βαλίτσες» 

3 

 ΧΡΛΜΕΤ: Χρήση της 

λέξης «μεταναστεύουν» 

4 
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 ΧΡΛΠΕΡΠ: Χρήση της 

λέξης «περπατάνε» 

5 

 ΧΡΦΡΠΒΣΠ: χρήση 

της φράσης 

«προσπαθούν να βρουν 

σπίτι» 

2 

 ΧΡΦΡΦΠΑΤ: Χρήση 

της φράσης «φεύγουν 

από τη πατρίδα» 

3 

 ΧΡΛΤΑΛΑΙ: χρήση της 

λέξης «ταλαιπωρημένοι» 

2 

 ΧΡΛΣΧΟΛ: Χρήση της 

λέξης «σχολείο» 

2 

 ΧΡΦΡΤΜΠΟ: Χρήση 

της φράσης «ταξιδεύουν 

με τα πόδια» 

1 

 ΧΡΦΡΦΧ: Χρήση της 

φράσης «φεύγουν από 

τη χώρα» 

8 

 ΧΡΛΚΑΤΑΦ: Χρήση 

της λέξης «καταφύγιο» 

2 

 ΧΡΦΡΠΤΑΞ: χρήση 

της φράσης «παράνομο 

ταξίδι» 

1 

4. Χρήση λέξεων για 

την προσέγγιση 

της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΦΡΦΑΣΠ: 

Αναφορά στη φράση 

«φεύγω από το σπίτι» 

1 

 ΑΝΛΠΟΛΕΜ: 

Αναφορά στη λέξη 

«πόλεμος» 

2 

 ΑΝΛΠΑΙΔ: Αναφορά 

στη λέξη  «παιδάκια» 

32 
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 ΑΝΦΡΔΕΣΠ: Αναφορά 

στη φράση «δεν έχουν 

σπίτι» 

2 

 ΑΝΦΡΔΕΦΑ: Αναφορά 

στη φράση «δεν έχουν 

να φάνε» 

1 

 ΑΝΛΦΤΩΧ: Αναφορά 

στη λέξη «φτωχά» 

3 

 ΑΝΛΚΑΘ: Αναφορά 

στη λέξη «κάθονται» 

6 

 ΑΝΛΚΑΤΑΣ: Αναφορά 

στη λέξη 

«κατασκηνώσουν» 

3 

 ΑΝΛΣΚΗΝ: Αναφορά 

στη λέξη «σκηνές» 

2 

 ΑΝΛΚΑΛ: Αναφορά 

στη λέξη «καλύβες» 

1 

 ΑΝΦΡΣΛΑΜ: 

Αναφορά στη φράση 

«σπίτια σε λαμαρίνες» 

1 

 ΑΝΛΧΑΡ: Αναφορά 

στη λέξη «χαρούμενα» 

1 

 ΑΝΛΚΑΤΑΥ: 

Αναφορά στη λέξη 

«καταυλισμός» 

3 

 ΑΝΦΡΦΑΧ: Αναφορά 

στη φράση «φεύγω από 

τη χώρα» 

1 

 ΑΝΛΑΣΤ: Αναφορά 

στη λέξη «άστεγα» 

2 
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 ΑΝΛΚΟΥΡ: Αναφορά 

στη λέξη «κουρασμένα» 

2 

 ΑΝΛΜΕΤΑ: Αναφορά 

στη λέξη «μετανάστες» 

1 

 

Η ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις και 

αντιστοιχούν στους κωδικούς του άξονα Α έχουν ως εξής: 

 

Διάκριση των όρων πρόσφυγα και μετανάστη 

 

Οι περισσότεροι από τους μαθητές έκαναν μια απλή αναφορά στον όρο 

πρόσφυγα (26 αναφορές)….. «…Εεε για τους πρόσφυγες… (Συν 4)», «Ναι με τους 

πρόσφυγες… (Συν 50)», «…ότι έρχονται πολλοί πρόσφυγες στην Ελλάδα… (Συν 15)» 

Πολλοί από τους μαθητές  όταν ρωτούνταν τι σημαίνει γι αυτούς μετανάστης 

μαθητής δυσκολευόντουσαν να θέσουν τον ακριβή ορισμό για τον μετανάστη (26 

αναφορές)….. «…Δε γνωρίζω… (Συν 4)», «Εεε από άλλη χώρα που εκείνη η χώρα 

είναι σε κρίση και έρχεται στην άλλη… (Συν 38)», «Κάποιος που έχει φύγει από το 

σχολείο του (Συν 29)» 

Παρόμοια δυσκολία αντιμετώπιζαν και στον ορισμό το τι είναι πρόσφυγας (25 

αναφορές)…… «Είναι ένας ξένος ο οποίος δεν είναι πολύ, δεν έχω κάπως καλή 

εικόνα για τους πρόσφυγες (Συν 40)», «Πρόσφυγας δε μπορώ να το εξηγήσω (Συν 46)», 

«Ότι κλέβουνε (Συν 25)», «Ότι έρχονται για να κλέψουν να κάνει πολλά άλλα πράγματα 

(Συν 18)» 

Έδειχναν να κάνουν μια απλή αναφορά στον όρο μετανάστη (21 

αναφορές)…. «Ναι είναι τα παιδάκια που έρχονται, μετανάστες (Συν 40)», «Ε για τους 

μετανάστες (Συν 29)» 

Επιπλέον υπήρχαν μαθητές που μπορούσαν να διακρίνουν με ευκολία και να 

θέσουν τον ορισμό του πρόσφυγα (17 αναφορές) «πρόσφυγας είναι όταν γίνεται στη 

χώρα πόλεμος και φεύγουν για να σωθούν από τη χώρα τους και πάνε σε μια άλλη 

χώρα που δε γίνεται πόλεμος… (Συν 3)» ….. ενώ αρκετοί μαθητές προσπάθησαν να 

προσεγγίσουν μερικώς τον ορισμό του μετανάστη (13 αναφορές) «μετανάστης είναι 

που στη χώρα τους δεν έχουν πολλά λεφτά κάτι τέτοιο… (Συν 3)» …. «Να έρθει ένας 
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από άλλη χώρα να έρθει εδώ πέρα… (Συν 9)», «Όταν έχουν πόλεμο, όταν δεν έχουν 

δημοκρατία, αυτό είναι πρόσφυγες για μένα… (Συν 10)» 

Λιγότεροι μαθητές προσέγγισαν με ευκολία τον ορισμό του μετανάστη (10 

αναφορές) «Ότι όταν κάποιος ζει στη χώρα αυτή αλλά για λόγους δικούς τους που να 

μη μπορούν να ζήσουν στη χώρα αυτή εύκολα πάνε σε άλλη χώρα (Συν 10)», «Κάποιος 

που έχει έρθει με την οικογένεια του και προσπαθεί να προσαρμοστεί σ αυτή τη χώρα… 

(Συν 50)», «μετανάστες γιατί φεύγουν από τη πατρίδα τους για να βρουν μια νέα 

δουλειά (Συν 15)» 

Παρατηρήθηκε ότι μόνο (6 αναφορές) διέκριναν μερικώς τον ορισμό του 

πρόσφυγα. «Ότι είναι ένας που στη χώρα του γίνεται πόλεμος και έρχεται εδώ πέρα για 

να αποφύγει τους πολέμους και γι αυτό (Συν 9)», «οι πρόσφυγες Ότι εγκατέλειψαν τη 

χώρα τους για το πόλεμο (Συν 23)» 

 

Εξοικείωση μέσα από τη τηλεόραση 

 

Στη κατηγορία αυτή οι περισσότεροι μαθητές δείχνουν να είναι εξοικειωμένοι 

με τα παιδικά στην τηλεόραση, (18 αναφορές),  «Παιδικά… (Συν 5)», «…παιδικά 

τέτοια (Συν 34)»  «Διάφορα κυρίως παιδικά… (Συν 45)» Ενώ το ίδιο ισχύει και για τις 

ειδήσεις (18 αναφορές) …. «Ειδήσεις μερικές φορές… (Συν 4)», «…λίγο ειδήσεις (Συν 

20)», «Βλέπω ειδήσεις… (Συν 8)». 

Επιπλέον αρκετοί μαθητές παρακολουθούν ταινίες στη τηλεόραση (14 

αναφορές)….. «Συνήθως… και ταινίες… (Συν 13)». 

Υπήρχαν μαθητές που είναι πιο εξοικειωμένοι με τα έργα και τις σειρές στη 

τηλεόραση, (12 αναφορές), «Σειρές αυτό (Συν 39)»,  «Σειρές ελληνικές, δεν μου 

αρέσει να βλέπω αγγλικές (Συν 37)» «Έργα που μ αρέσουν… (Συν 7)». 

Υπήρχαν και μαθητές που ενώ ισχυρίζονταν ότι δε παρακολουθούσαν 

τηλεόραση έπαιρναν τις πληροφορίες για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες μέσα 

από τις ειδήσεις και τις συζητήσεις των γονιών τους (5 αναφορές) «Ότι έρχονται 

χωρίς την άδεια μας και δεν τους θέλουμε… (Συν 43)». 

Πέντε αναφορές επίσης είχαν και οι μαθητές που παρακολουθούσαν 

εκπομπές, «Βλέπω μερικές εκπομπές… (Συν 46)», «Πιο πολύ εκπομπές (Συν 30)». 

Κάποιοι μαθητές προτιμούν να βλέπουν αθλητικά (4 αναφορές) «Βλέπω 

μπάλα και μπάσκετ… (Συν 6)»…… και λίγοι μαθητές προτιμούν τα ντοκιμαντέρ (2 
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αναφορές) «…ντοκιμαντέρ…για να μάθω για τον κόσμο πιο πολύ…(συν 3)», «Μου 

αρέσει να βλέπω ντοκιμαντέρ (Συν 10)». 

 

Χρήση λέξεων για τη προσέγγιση της 1ης εικόνας 

 

Οι μαθητές εδώ ρωτήθηκαν τι βλέπουν στην 1
η
 εικόνα που παρουσιάστηκε 

από τον ερευνητή. Πολλοί μαθητές χρησιμοποίησαν αρκετές φορές την λέξη 

«κουβαλάνε», «Κουβαλάνε σάκες μαζί τους έχουν ντυθεί καλά και ξεκινάνε… (Συν 7)» 

«Εε βλέπω άτομα που κουβαλάνε τα πράγματα τους… (Συν 3)»,  «Κουβαλάει πράγματα 

(Συν 28)» (13 αναφορές) όπως επίσης και τη λέξη «παιδάκια» (12 αναφορές) «βλέπω 

πέντε μικρά παιδάκια… (Συν 7)»  

Στη περιγραφή της εικόνας πολλοί μαθητές χρησιμοποίησαν τη λέξη 

«πόλεμος» (10 αναφορές) «…γιατί στη χώρα τους γίνεται πόλεμος… (Συν 3)»  

Κάποιοι ανέφεραν τη λέξη «φεύγουν» (8 αναφορές) «φεύγουν από το μέρος 

που ήταν πριν (Συν 14)» ενώ κάποιοι χρησιμοποίησαν τη φράση «φεύγουν από τη 

χώρα» (8 αναφορές) 

Ελάχιστοι μαθητές ανέφεραν τη λέξη «μετανάστες» (6 αναφορές) «…εικόνα 

βλέπω μετανάστες να φεύγουν από τα μέρη τους (Συν 7)» ενώ κάποιοι άλλοι ανέφεραν 

τη λέξη «πρόσφυγας» (5 αναφορές), «Πρόσφυγες… (Συν 25)» 

Κάποιοι άλλοι τόνισαν τη λέξη «σάκος» (5 αναφορές) «Παιδιά… είναι με 

σακίδια… (Συν 4)» Επίσης 5 αναφορές είχε και η λέξη «περπατάνε», «…να περπατάνε 

πολλά χιλιόμετρα άνθρωποι (Συν 20)» 

Λίγοι ήταν αυτοί που χρησιμοποίησαν τη λέξη «μεταναστεύουν»,  (4 

αναφορές) 

Υπήρχαν μαθητές που χρησιμοποίησαν τη φράση «φεύγουν από τη πατρίδα», 

(3 αναφορές), «φεύγουν από τη πατρίδα τους… (Συν 15)», «Βλέπω ανθρώπους να 

φεύγουν από τη πατρίδα τους και να πηγαίνουν αλλού και δε είναι χαρούμενοι… 

(Συν 46)»,, ενώ 3 αναφορές είχαν κα οι λέξεις «κατασκηνώσουν, βαλίτσες  «Επειδή 

έχουν πάρει μαζί τους ρούχα, βαλίτσες πράγματα… (Συν 10)», «…κάποια παιδιά 

έχουν βαλίτσες (Συν 14)». Από δύο αναφορές (2 αναφορές) έχουν οι λέξεις «φωτιές», 

«μπορεί να γίνεται… ή φωτιές κάτι τέτοιο… (Συν 5)», «τσάντες», «Ένα παιδάκι με 

τσάντες (Συν 8)» «ταλαιπωρημένοι», «σχολείο», «καταφύγιο», «Στη 1η εικόνα βλέπω 
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κάποιους ανθρώπους που περπατάνε… να βρουν καταφύγιο (Συν 29)», όπως και η 

φράση «προσπαθούν να βρουν σπίτι». 

Από μία αναφορά (1 αναφορά) είχαν οι λέξεις «κουρασμένα», «άστεγοι», 

«ταξιδεύουν», όπως και οι φράσεις «ταξιδεύουν με τα πόδια», «παράνομο ταξίδι», 

«Έχουν λίγα πράγματα… είναι σε ένα παράνομο ταξίδι… Συν 40)» 

 

Χρήση λέξεων για τη προσέγγιση της 2ης  εικόνας 

 

Οι περισσότερες αναφορές έγιναν στη λέξη «παιδάκια»(32 αναφορές) «Ότι τα 

παιδιά έχουν έρθει από άλλη χώρα… (Συν 12)», «Πέντε παιδάκια που κάθονται (Συν 

34)» 

 Έπειτα 6 αναφορές αναφέρονται στη λέξη «κάθονται», «…Πολλά παιδιά να 

κάθονται μαζί (Συν 13)» 

Από 3 αναφορές έχουν οι λέξεις «φτωχά», «Είναι κάποια παιδάκια τα οποία 

είναι φτωχά και δε ξέρω τι να πω (Συν 40)», «κατασκηνώσουν» «…πηγαίνουν να 

βρουν ένα μέρος για να κατασκηνώσουν να κάτσουν το βράδυ (Συν 23)», «έχουν 

κατασκηνώσει σε ένα μέρος Συν 5)»  

Από 2 αναφορές έχουν οι λέξεις «κουρασμένα», «άστεγα» «Παιδιά άστεγα 

μένουν σε σκηνές… (Συν 48)», «πόλεμος» «κινδυνεύει η ζωή του… από πόλεμο (Συν 

31)», «σκηνές» «…έχουν βρει σκηνές και να κάθονται σαν μια παρέα (Συν 12)», 

«Βλέπω μικρά παιδάκια και από πίσω ότι υπάρχουν μικρές σκηνές (Συν 15)», όπως και 

οι φράση «δεν έχουν σπίτι» 

Ενώ από 1 αναφορά έχουν οι φράσεις «φεύγω από το σπίτι», «δεν έχουν να 

φάνε», «σπίτια σε λαμαρίνες» «κάποια παιδιά που είναι σε κάτι χωματόδρομους που 

έχουν τα σπίτια σε λαμαρίνες (Συν 14)», «φεύγω από τη χώρα» «Ότι φεύγει από τη 

χώρα του (Συν 31)» όπως επίσης και οι λέξεις «μετανάστες» «…και αυτά μετανάστες 

φαίνονται (Συν 48)» 

 

 

5.2. Έκφραση συναισθημάτων μαθητών για τους «πρόσφυγες 

– μετανάστες» 
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Ο Θεματικός άξονας Β περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ποιοτικής 

ανάλυσης σχετικά με τα αισθήματα στον μετανάστη μαθητή και τα αισθήματα 

απέναντι στον πρόσφυγα μαθητή. Στον πίνακα 2 δίνεται μια συνοπτική εικόνα του 

συγκεκριμένου θεματικού άξονα με τις κατηγορίες, τους κωδικούς, τους 

λειτουργικούς ορισμούς καθώς επίσης και τις αναφορές που τους αντιστοιχούν.  

  

Πίνακας 2. Κατηγορίες και κωδικοί του Θεματικού άξονα «Έκφραση 

συναισθημάτων μαθητών για τους ‘πρόσφυγες – μετανάστες’» 

 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

«ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ» 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

5. Αισθήματα απέναντι 

στο μαθητή μετανάστη 

 ΑΙΣΘΛΥΠ: Αίσθημα 

λύπης 

5 

 ΑΙΣΘΑΠΩΛ: Αίσθημα 

απώλειας 

1 

 ΑΙΣΘΦΟΒ: Αίσθημα 

φόβου 

2 

 

 ΑΙΣΘΦΙΛ: Αίσθημα 

φιλίας 

2 

 

 ΑΙΣΘΦΥΓ: Αίσθημα 

φυγής 

23 

 

 ΑΙΣΘΚΙΝΔ: Αίσθημα 

κινδύνου 

3 

 

 ΑΙΣΘΠΙΣΤ: Αίσθημα 

πίστης 

1 

 ΑΙΣΘΠΡΟΣ: Αίσθημα 

προσαρμογής 

1 

6. Αισθήματα απέναντι 

στο μαθητή πρόσφυγα 

 ΑΙΣΘΕΓΚΑ: Αίσθημα 

εγκατάλειψης 

26 
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 ΑΙΣΘΕΠΙΚ: Αίσθημα 

επικινδυνότητας 

12 

 

 ΑΙΣΘΦΤΩΧ: Αίσθημα 

φτώχειας 

1 

 ΑΙΣΘΑΝΜΕ: Αίσθημα 

αναγκαστικής 

μετακίνησης 

1 

 ΑΙΣΘΑΒΕΒ: Αίσθημα 

αβεβαιότητας 

1 

 

Η ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις και 

αντιστοιχούν στους κωδικούς του άξονα Β έχουν ως εξής: 

 

Αισθήματα απέναντι στο μαθητή μετανάστη 

 

Οι περισσότεροι από τους μαθητές θέλοντας να περιγράψουν τα αισθήματα 

που τους βγάζει ο μαθητής μετανάστης εκφράζουν ένα αίσθημα φυγής (23 αναφορές) 

«φεύγουν από τη χώρα τους (Συν 24)»,  «Ότι φεύγει από τη χώρα του και το σχολείο 

του και έρχεται εδώ (Συν 35)», «Εεε από άλλη χώρα που εκείνη η χώρα είναι σε κρίση 

και έρχεται στην άλλη (Συν 38)»,  «Ότι οι γονείς του έρχονται στην Ελλάδα για να 

δουλέψουν (Συν 41)». 

Λίγοι μαθητές εκφράζουν ένα αίσθημα λύπης μιλώντας για το μαθητή 

μετανάστη (5 αναφορές)…. «ένας μετανάστης λυπημένος που φεύγει από το μέρος 

του (Συν 14)». Τρεις μαθητές εκφράζουν ένα αίσθημα κινδύνου (3 αναφορές), «Όταν 

φεύγουν οι άνθρωποι από την χώρα… μπορεί να γίνονται εκεί πόλεμοι (Συν 5)». 

Κάποιοι αισθάνονται φόβο (2 αναφορές) ενώ κάποιοι αισθάνονται την ανάγκη 

για να γίνουν φίλοι, (2 αναφορές) «Θα θελα να γίνω φίλος μαζί τους (Συν 29)». Ένας 

μαθητής εκφράζει την ανάγκη για προσαρμογή, «Κάποιος που έχει έρθει με την 

οικογένεια του και προσπαθεί να προσαρμοστεί σ αυτή τη χώρα (Συν 50)». Τέλος, ένας 

μαθητής θέτει το αίσθημα απώλειας.  
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Αισθήματα απέναντι στο μαθητή πρόσφυγα 

 

Οι περισσότεροι μαθητές θέτουν ως βασικό ζήτημα το αίσθημα εγκατάλειψης 

(26 αναφορές)…. «Ένας που εγκατέλειψε τη χώρα του από πόλεμο… (Συν 23)», 

«Πρόσφυγες φεύγουν από μία χώρα επειδή τους έχουν διώξει (Συν 47)», «Είναι αυτός 

που προσπάθησε να φύγει από τη χώρα του από κάποιο πόλεμο (Συν 50)». 

Ελάχιστοι μαθητές αναφέρθηκαν στην επικινδυνότητα (12 αναφορές), «Ότι 

Κλέβουνε… (Συν 24)», «Είναι ένας ξένος ο οποίος δεν είναι πολύ, δεν έχω κάπως 

καλή εικόνα για τους πρόσφυγες (Συν 40)», «Ότι έφυγε από κει που ήτανε επειδή είχε 

πόλεμο και κινδυνεύει η ζωή του (Συν 26)». 

Ένας μαθητής εξέφρασε το αίσθημα αναγκαστικής μετακίνησης, «Ότι ήρθε 

αναγκαστικά…(Συν 34)». 

Ένας άλλος το αίσθημα αβεβαιότητας, «Ότι αφήνει το σπίτι του πίσω και 

ξεκινάει κάτι καινούργιο και δε ξέρει το τόπο τι συνήθειες έχουν και τι θα γίνει… 

(Συν 22)» Τέλος, ένας ακόμη αναφέρει το αίσθημα φτώχειας, «Ότι οι γονείς τους 

νιώθουν χάλια που δεν έχουν λεφτά δεν έχουν φαγητό να φάνε (Συν 21)». 

 

 

5.3. Στάση απέναντι σε συμμαθητές από άλλο πολιτισμικό 

περιβάλλον 

 

Ο Θεματικός άξονας Γ περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ποιοτικής 

ανάλυσης σχετικά με τη στάση των μαθητών απέναντι στους συμμαθητές από 

διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον. Στον πίνακα 3 δίνεται μια συνοπτική εικόνα 

του συγκεκριμένου θεματικού άξονα με τις κατηγορίες, τους κωδικούς, τους 

λειτουργικούς ορισμούς καθώς επίσης και τις αναφορές που τους αντιστοιχούν.  

  

 

Πίνακας 3. Κατηγορίες και κωδικοί του Θεματικού άξονα «Στάση απέναντι σε 

συμμαθητές από άλλο πολιτισμικό περιβάλλον» 

 

Γ.  ΣΤΑΣΗ  ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ 
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

7. Αισθήματα απέναντι 

στους συμμαθητές που 

είναι από άλλη χώρα 

 ΕΚΣΥΝΧΑΡ: Έκφραση 

συναισθήματος χαράς  

 

5 

 

 ΕΚΣΥΝΦΙΛ: Έκφραση 

συναισθήματος φιλίας 

 

1 

 

 ΕΚΣΥΝΛΥΠ: Έκφραση 

συναισθήματος λύπης 

 

3 

 

 ΕΚΣΥΝΔΙΣ: Έκφραση 

συναισθήματος δισταγμού 

 

5 

 

 ΘΕΤΔΣΑΛΧ: Θετική 

διάθεση για τους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 

 

6 

 

 ΜΔΣΕΑΑΛΧ: Μερική 

διάθεση για τους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 

3 

 

 ΑΡΝΔΣΑΛΧ: Αρνητική 

διάθεση για τους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

1 

8. Αυτοεικόνα του 

μαθητή σε σχέση με 

τους μαθητές από άλλη 

 ΑΙΣΛΣΜΑΧ: Αίσθηση 

λύπησης σε σχέση με τους 

μαθητές από άλλη χώρα 

2 
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χώρα  

 ΑΙΣΒΣΜΑΧ: Αίσθηση 

βοήθειας σε σχέση με τους 

μαθητές από άλλη χώρα 

4 

 

 ΑΙΣΟΣΜΑΧ: Αίσθηση 

ομοιότητας σε σχέση με 

τους μαθητές από άλλη 

χώρα 

22 

 

 ΑΙΣΕΣΜΑΧ: Αίσθηση 

επιφυλακτικότητας σε σχέση 

με τους μαθητές από άλλη 

χώρα 

5 

 

 ΑΙΣΤΣΜΑΧ: Αίσθηση 

ταύτισης σε σχέση με τους 

μαθητές από άλλη  χώρα 

1 

 ΑΙΣΑΣΜΑΧ: Αίσθηση 

αδιαφορίας σε σχέση με 

τους μαθητές από άλλη 

χώρα 

1 

 ΑΙΣΦΣΜΑΧ: Αίσθηση 

φιλίας σε σχέση με τους 

μαθητές από άλλη χώρα 

18 

 ΑΙΣΣΤΣΜΑΧ: Αίσθηση 

στεναχώριας σε σχέση με 

τους μαθητές από άλλη 

χώρα 

2 

 ΑΙΣΧΣΜΑΧ: Αίσθηση 

χαράς σε σχέση με τους 

μαθητές από άλλη χώρα 

4 

 ΑΙΣΑΣΜΑΧ: Αίσθηση 

αμφιβολίας σε σχέση με 

τους μαθητές από άλλη 

1 
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χώρα 

 ΑΙΣΑΣΜΑΧ: Αίσθηση 

ανωτερότητας σε σχέση με 

τους μαθητές από άλλη 

χώρα 

1 

9. Διάκριση των 

μαθητών άλλης χώρας 

από τους Έλληνες 

μαθητές 

 ΔΜΑΧΑΕΛΜ: 

Διαφοροποίηση των 

μαθητών άλλης χώρας από 

τους Έλληνες μαθητές 

18 

 

 ΧΑΣΑΠΑΧΞ: 

Χαρακτηρισμός των 

συμμαθητών από άλλη χώρα 

ως «ξένοι» 

5 

 

 ΧΑΣΑΠΑΧΜ: 

Χαρακτηρισμός των 

συμμαθητών από άλλη χώρα 

ως «μαύροι» 

1 

10. Στάση απέναντι στη 

γλώσσα που 

χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη 

χώρα 

 ΘΕΣΧΓΣΑΧ: Θετική 

στάση χρήσης της γλώσσας 

από συμμαθητές άλλης 

χώρας 

43 

 

 ΑΡΣΧΓΣΑΧ: Αρνητική 

στάση χρήσης της γλώσσας 

από συμμαθητές άλλης 

χώρας 

5 

 

 ΑΣΧΣΑΧΣΓΑ: Αρνητική 

στάση χρήσης της γλώσσας 

από συμμαθητές άλλης 

χώρας με σκοπό να μη 

γίνουν αντιληπτοί 

3 

 

 ΜΣΧΓΣΑΧ: Μερική στάση 

χρήσης της γλώσσας από 

1 
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συμμαθητές άλλης χώρας 

11. Στάση απέναντι 

στην εκμάθηση 

γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

 ΘΕΣΕΚΓΔΠ: Θετική 

στάση εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

39 

 

 ΑΡΣΕΓΔΠ: Αρνητική 

στάση εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

8 

 

 ΜΣΕΚΓΔΠ: Μερική στάση 

εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

3 

12. Λόγοι εκμάθησης 

γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

 ΔΕΓΔΠΛΑΣ: Διάθεση 

εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

λόγω ανάγκης για 

συνεννόηση 

19 

 

 ΔΕΓΔΠΛΣΥ: Διάθεση 

εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

λόγω συμπάθειας 

2 

 

 ΔΕΓΔΠΛΕΤ: Διάθεση 

εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

λόγω επιθυμίας για ταξίδι 

2 

 

 ΔΕΓΔΠΛΕΓ: Διάθεση 

εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

λόγω εμπλουτισμού 

γνώσεων 

7 

 

 ΔΕΚΓΔΠΛΑ: Διάθεση 

εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

λόγω αναζήτησης δουλειάς  

10 
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 ΔΕΚΓΔΠΛΒ: Διάθεση 

εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

λόγω βοήθειας 

1 

 ΔΕΓΔΠΛΣ: Διάθεση 

εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

λόγω συνεργασίας 

1 

13.  Στάση απέναντι 

στον διαχωρισμό 

τάξεων από  

συμμαθητές άλλης 

χώρας 

 ΑΡΣΔΤΣΑΧ: Αρνητική 

στάση στο διαχωρισμό 

τάξεων για τους συμμαθητές 

άλλης χώρας 

25 

 

 ΘΕΣΔΤΜΑΧ: Θετική 

στάση στο διαχωρισμό 

τάξεων για τους συμμαθητές 

άλλης χώρας 

23 

 

 ΜΣΔΤΜΑΧ: Μερική 

στάση στο διαχωρισμό 

τάξεων για τους συμμαθητές 

άλλης χώρας 

1 

 

 ΒΠΣΕΚΕΛΓ: Βασική 

προϋπόθεση για τους 

συμμαθητές η εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας 

14 

14. Στάση απέναντι 

στον πολιτισμό 

των 

συμμαθητών 

άλλης χώρας 

 ΕΕΠΣΥΑΧ: Ενδιαφέρον 

για εκμάθηση του 

πολιτισμού των 

συμμαθητών άλλης χώρας 

6 

 

Η ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις και 

αντιστοιχούν στους κωδικούς του άξονα Γ έχουν ως εξής: 
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Αισθήματα απέναντι στους συμμαθητές που είναι από άλλη χώρα 

 

Οι περισσότεροι μαθητές δείχνουν να έχουν θετική διάθεση απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από άλλη χώρα (6 αναφορές), «Ε μ αρέσει γιατί μια χαρά 

συνεννοούμαστε, είμαστε φίλοι… (συν 15)», «Ε πολύ καλά σαν όλα τα παιδάκια… (Συν 

10)» Υπήρχαν μαθητές που εξέφρασαν έντονα το συναίσθημα της χαράς (5 

αναφορές), «Είμαι χαρούμενη που έχω συμμαθητές από άλλη χώρα… (συν 46)». 

Επίσης κάποιοι μαθητές εξέφρασαν δισταγμό απέναντι στους μαθητές που 

είναι από άλλη χώρα (5 αναφορές)  

Ελάχιστοι μαθητές εξέφρασαν λύπη (3 αναφορές), «Λίγο κρίμα, λίγο λύπη… 

είναι λίγο λυπημένος επειδή έχει αφήσει τη χώρα του… (συν 43)», «Κρίμα γι αυτούς 

επειδή έρχονται από άλλη χώρα και δε ζουν σε καλή χώρα γιατί γίνεται συνέχεια 

πόλεμος εκεί πέρα… (Συν 7)». 

Κάποιοι είχαν μια ουδέτερη στάση απέναντι στους συμμαθητές που είναι από άλλη 

χώρα (3 αναφορές) «Ντάξει δεν έχω θέμα, δεν έχω πρόβλημα (Συν 47)». Μία αναφορά 

είχε αρνητική διάθεση. 

 

Αυτοεικόνα του μαθητή σε σχέση με τους μαθητές από άλλη χώρα 

 

Οι περισσότεροι μαθητές θεωρούσαν τον εαυτό τους ίσους με τους μαθητές 

που είναι από άλλη χώρα…. (22 αναφορές), «Σαν κανονικούς δε τους βλέπω απλά ότι 

είναι από μια άλλη χώρα δεν είναι κάτι διαφορετικό από εμένα είναι ακριβώς το ίδιο 

πράγμα… (συν 10)», «Σαν εμάς δε βλέπω κάποια διαφορά… (συν 13)», «Θα μου άρεσε 

γιατί και αυτοί είναι σαν εμάς, δεν υπάρχει και κάποια διαφορά ανάμεσα σε μας και 

αυτούς… (συν 15)», «Νιώθω ότι είμαι ίση σαν αυτούς… (συν 46)», «Σαν εμένα, 

κανονικά παιδιά (Συν 26)». 

Κάποιοι μαθητές αισθάνονται φιλικά απέναντι στους μαθητές από άλλη χώρα 

(18 αναφορές), «Φιλικά θα τους έβλεπα μπορεί στην αρχή θα τους καλωσόριζα με 

φιλικό τρόπο, θα τους έκανα φίλους μου… (συν 46)», «Σαν φίλοι δε θα ένιωθα κάτι 

(Συν 16)», «Ωραία τους συμπεριφερόμαστε σα να είναι από δω και είμαστε καλοί φίλοι 

(Συν 22)». 

Υπήρχαν μαθητές οι οποίοι δείχνουν επιφυλακτικότητα απέναντι στους 

μαθητές που είναι από άλλη χώρα (5 μαθητές), «Θα προσπαθούσα να τους 
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ψυχολογήσω και να δω αν είναι καλοί ή αν θέλουν να με βλάψουν οπότε θα 

προσπαθούσα να δω τη συμπεριφορά τους… (συν 40)», «Στην αρχή ένιωσα λίγο, πώς 

να το πω δεν ήξερα έκανα λίγο πίσω, δεν ήξερα την ιστορία του και φοβόμουν λίγο να 

τον πλησιάσω αλλά μετά είδα λίγο πώς ήταν και μια χαρά… (συν 38)». 

Μαθητές αισθάνονται την ανάγκη να βοηθήσουν τους συμμαθητές που είναι 

από άλλη χώρα… (4 αναφορές) «Γιατί πρέπει και να τους βοηθάμε… (συν 4)». 

Ενώ υπάρχουν και μαθητές που αισθάνονται χαρά (4 αναφορές), «Χαρά 

νιώθω που μπορούν και μας επισκέπτονται και μόνιμα (Συν 18)». 

Μαθητές αναφέρουν ότι στεναχωριούνται (2 αναφορές) «Θα ένιωθα πολύ 

χάλια γιατί είναι δύσκολο να φεύγεις από τη πατρίδα σου… (Συν 7)» ενώ κάποιοι άλλοι 

δηλώνουν ότι τους λυπούνται (2 αναφορές) «Από τη μία τους λυπάμαι… (Συν 40)». 

Ένας μαθητής ταυτίζει τον εαυτό του με τους συμμαθητές του ενώ κάποιος 

άλλος αισθάνεται ότι είναι ανώτερος από τους μαθητές που είναι από άλλη χώρα, 

«Νιώθω ότι είμαι καλύτερος από αυτόν, αυτός δε ξέρει να μιλάει ελληνικά και αυτό 

(Συν 44)». 

Τέλος, ένας δείχνει να έχει αμφιβολία για τους μαθητές που είναι από άλλη 

χώρα. 

 

Διάκριση των μαθητών άλλης χώρας από τους Έλληνες μαθητές 

 

 Οι περισσότεροι μαθητές διαφοροποιούν τον εαυτό τους σε σύγκριση με τους 

μαθητές από άλλη χώρα (18 αναφορές) «Ωραία γιατί έχω αυτούς που είναι φίλοι μου 

από την Ελλάδα και αυτούς που είναι φίλοι μου από άλλη χώρα (Συν 22)», «Γιατί στην 

Ελλάδα ζω πολλά χρόνια εδώ γεννήθηκα ενώ αυτός ήρθε πριν από κάτι μέρες (Συν 

44)», «Αν ήταν πολύ καιρό σαν Έλληνες αν ήταν λίγο καιρό λίγο διαφορετικά (Συν 

48)», «Σα φυσιολογική γιατί και εγώ είμαι έλληνας αν πήγαινα και εγώ κάπου αλλού…. 

(Συν 4)». 

 Κάποιοι μαθητές χαρακτήρισαν τους συμμαθητές τους ως «ξένους» (5 

αναφορές), «Γιατί σε μία τάξη όταν είναι και ξένα παιδιά δε μπορείς να 

συνεννοηθείς… (Συν 7)». 

Ένας μαθητής χαρακτήρισε τους συμμαθητές που είναι από άλλη χώρα ως «μαύρο» 

«Θα ήταν λίγο πιο μαύροι από μας (Συν 8)». 
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Στάση απέναντι στη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι συμμαθητές από άλλη χώρα 

 

Οι περισσότεροι μαθητές έχουν θετική στάση στο να χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές που είναι από άλλη χώρα  τη γλώσσα τους (43 αναφορές), «Όχι …Είναι 

μια γλώσσα που τη ξέρει, αν νιώθει πιο καλά αυτός (Συν 43)», «Δε με ενοχλεί καθόλου 

(Συν 13)», «Όχι ίσα ίσα που το ζητάμε εμείς μερικές φορές (Συν 22)», «ναι… για να 

συνεννοούμαστε (Συν 28)». 

Κάποιοι έχουν αρνητική στάση στο να χρησιμοποιούν τη γλώσσα οι 

συμμαθητές που είναι από άλλη χώρα, (5 αναφορές), «Δε θα με ενοχλούσε τόσο, θα με 

ενοχλούσε γιατί δε θα μπορούσα να τους καταλάβω τι λένε (Συν 7)»  «Θα ένιωθα 

άσχημα… γιατί δε θα μπορούσαμε να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον (Συν 27)». 

Ενδιαφέρον δείχνουν οι απαντήσεις των μαθητών οι οποίοι είναι αρνητικοί 

στο να χρησιμοποιούν οι μαθητές της άλλης χώρας  τη γλώσσα τους προκειμένου να 

μη γίνουν αντιληπτοί «Λίγο γιατί δε θα καταλάβαινα πρώτον και δεύτερον δε θα 

συνεννοούμασταν καλά, δηλαδή δε θα ήξερα αν κάποιος μιλάει άσχημα για μένα και 

μιλάει στη δική του γλώσσα ενώ άμα μιλάει ελληνικά καταλαβαίνεις τι λέει… (Συν 

12)», «Λίγο γιατί δε θα καταλάβαινα πρώτον και δεύτερον δε θα συνεννοούμασταν 

καλά, δηλαδή δε θα ήξερα αν κάποιος μιλάει άσχημα για μένα και μιλάει στη δική του 

γλώσσα ενώ άμα μιλάει ελληνικά καταλαβαίνεις τι λέει (Συν 10)» (3 αναφορές) 

Ένας μαθητής κρατά μια ουδέτερη στάση απέναντι στους μαθητές για τη 

χρήση της γλώσσας από τους συμμαθητές του. 

 

Στάση απέναντι στην εκμάθηση γλώσσας διαφορετικής προέλευσης 

 

 Στην πλειοψηφία οι μαθητές αντιδρούν θετικά στο να μάθουν μια γλώσσα 

διαφορετικής προέλευσης (39 αναφορές) «Για να τη ξέρω και όταν ζω εκεί πέρα να 

μιλάω με τους φίλους μου, με ανθρώπους (Συν 9)». 

 Σε αντίθεση με κάποιους μαθητές οι οποίοι είναι αρνητικοί στο να μάθουν μια 

ξένη γλώσσα (8 αναφορές) «Προσωπικά τώρα όχι, ντάξει … δε μ αρέσει αυτή  η 

γλώσσα… (Συν 7)», «Δε μ αρέσει να μιλάω αλβανικά… Γιατί ένας μαθητής (Αλβανός) 

έβριζε την Ελλάδα… (Συν 14)», «Όχι γιατί και η μαμά μου είναι από κει πέρα από την 

Αλβανία και αυτή ξέρει αλβανικά και τα μαθαίνω από αυτή πιο εύκολα (Συν 24)», «Δε 
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ξέρω νομίζω είναι δύσκολο (Συν 20)», «Γιατί δε θέλω να μάθω άλλη γλώσσα (Συν 

32)». 

Ελάχιστοι είναι αυτοί που κρατούν ουδέτερη στάση (3 αναφορές) «Καλά, δεν 

έχω κάποιο πρόβλημα (Συν 31)». 

Κάποιοι θέλουν να μάθουν μια γλώσσα διαφορετικής προέλευσης γιατί τους 

αρέσει η συγκεκριμένη  γλώσσα (2 αναφορές) «Γιατί μ αρέσουν πάρα πολύ οι ξένες 

γλώσσες και θέλω να μάθω στη ζωή μου πάρα πολλές γι αυτό (Συν 10)». 

Ένας μαθητής θέλει να μάθει τη γλώσσα για να μπορεί να βοηθήσει τον 

συμμαθητή του που είναι από άλλη χώρα «Γιατί πρέπει και να τους βοηθάμε (Συν 4)» 

Ένας άλλος μαθητής θέλει να μάθει τη γλώσσα για να μπορεί να συνεργαστεί  

με τους μαθητές που είναι από άλλη χώρα, «Για αν μπορώ να συνεργαστώ μαζί τους 

(Συν 30)». 

 

Λόγοι εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής προέλευσης 

 

 Οι περισσότεροι μαθητές επιθυμούν να μάθουν τη γλώσσα των συμμαθητών 

τους γιατί έχουν την ανάγκη να συνεννοούνται μαζί τους (19 αναφορές), «Για να 

συνεννοούμαι μαζί τους και για να καταλαβαίνουν τι λέω και εγώ… (Συν 4)», «Γιατί θα 

ήθελα κάποιες φορές επειδή δε ξέρουν τόσο καλά ελληνικά και θα ήθελα να 

συνεννοούμαι και εγώ μαζί τους… (Συν 13)» «θα μπορώ να μιλάω όταν έρχονται 

κάποιοι άνθρωποι, να επισκέπτομαι μια άλλη χώρα και γι αυτό (Συν 18)», «Για να 

μπορώ να συνεννοούμαι (Συν 29)» 

Κάποιοι άλλοι μαθητές θέλουν να μάθουν μια ξένη γλώσσα σε περίπτωση που 

αναγκαστούν να ψάξουν να βρουν δουλειά σε μια άλλη χώρα (10 αναφορές) 

Υπάρχουν βέβαια και οι μαθητές που επιθυμούν να μάθουν μια παραπάνω 

γλώσσα για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους (7 αναφορές) «Γιατί δε τη ξέρω και θα 

ήθελα να ξέρω μια καινούργια (Συν 26)», «Γιατί όχι, έτσι θα ξέραμε μια παραπάνω 

γλώσσα (Συν 35)», «Γιατί θα χαιρόμουν πολύ να μιλάω και άλλες γλώσσες… (Συν 37)» 

Ελάχιστοι μαθητές επιθυμούν να μάθουν μια παραπάνω γλώσσα γιατί τους 

αρέσει να ταξιδεύουν και να γνωρίσουν και άλλες χώρες (2 αναφορές) «Θα μου άρεσε 

γιατί άμα πήγαινα στη δική τους χώρα να ξέρω να μιλάω… (Συν 15)», «Γιατί μαθαίνω 

συχνά τέτοιες γλώσσες και ταξιδεύω και συχνά για διακοπές και μ αρέσει πάρα πολύ 

(Συν 46)», «Γιατί είναι ωραίο να πηγαίνεις σε μια χώρα και να ξέρεις να μιλάς (Συν 



76 
 

22)», «… μπορεί να θέλω και εγώ αν πάω στη δικιά του τη χώρα (Συν 37)», «Εγώ 

βασικά θέλω αν μάθω πολλές γλώσσες, να μιλάω στο κόσμο να κάνω ταξίδια (Συν 6)» 

 

 

Στάση απέναντι στον διαχωρισμό τάξεων από συμμαθητές άλλης χώρας 

 

Οι περισσότεροι μαθητές δεν επιθυμούν να μπαίνουν οι μαθητές από άλλη 

χώρα σε μια διαφορετική τάξη, (25 αναφορές) «Όχι θα ήθελα να είναι στην ίδια τάξη 

γιατί είναι ίσα όλα τα παιδιά και μπορεί να είναι διαφορετικά αλλά είναι ίσα (Συν 46)», 

«Όχι γιατί θα θέλαμε να δεθούμε μαζί τους (Συν 18)», «Όχι δε με ενοχλεί γιατί 

μαθαίνουν και συνεργάζονται καλύτερα όταν είναι μαζί μας (Συν 17)», «Όχι γιατί θα 

αισθάνονται ότι είναι άλλος άνθρωπος σα να μη τους αποδεχόμαστε (Συν 22)». 

Αρκετοί ήταν όμως και οι μαθητές που θα προτιμούσαν οι συμμαθητές τους 

που είναι από άλλη χώρα να έχουν μια ξεχωριστή αίθουσα με τον δικό τους δάσκαλο 

(23 αναφορές), «Ναι θα ήθελα, γιατί όπως είπα και πριν είναι δύσκολο να τους μάθεις 

τη ξένη γλώσσα και θα μπορούσαν να είναι σε εκείνη τη τάξη και να μιλάνε τη δική 

τους γλώσσα… γιατί σε εκείνη τη τάξη θα είχαν και κύριο… (Συν 3)», «Γιατί μπορεί σε 

μας να μη μαθαίνει τόσα πολλά πράγματα ενώ στην ειδική τάξη μπορεί να μάθει πιο 

πολλά… (Συν 4)», «Γιατί σε μία τάξη όταν είναι και ξένα παιδιά δε μπορείς να 

συνεννοηθείς ενώ όταν βάζεις προσφυγικά παιδιά σε μία τάξη μπορούν εκείνα να 

συνεννοηθούν και θα πρέπει να πάνε με μια δασκάλα που ξέρει να μιλάει τη γλώσσα 

και να τους μαθαίνει όπως μαθαίνουμε και εμείς τώρα (Συν 7)», «Ναι... γιατί θα τους 

βοηθούσε πιστεύω καλύτερα (Συν 27)», «Ναι γιατί θα μπορούσαν να μάθουν καλά τη 

γλώσσα μας και μετά να μπουν σε μια κανονική τάξη όπως εμείς (Συν 15)», «Όχι αλλά 

αν ήταν παιδιά που δεν ξέρανε καθόλου τη γλώσσα θα μπορούσε να είχε μια τάξη για 

να μάθαιναν τη γλώσσα γιατί κάποια δε ξέρουν την ελληνική (Συν 23)», «Ναι… γιατί 

ξέρω καλύτερα τα παιδιά που είμαι τώρα (Συν 32)». 

Κάποιοι από τους μαθητές έθεσαν ως βασική προϋπόθεση οι συμμαθητές τους 

που είναι από άλλη χώρα να μάθουν την ελληνική γλώσσα (14 αναφορές) «…θα 

μπορούσε να είχε μια τάξη για να μάθαιναν τη γλώσσα γιατί κάποια δε ξέρουν την 

ελληνική… (Συν 23)». Ένας μόνο μαθητής κράτησε μια ουδέτερη στάση απέναντι 

στον διαχωρισμό των τάξεων. 
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Στάση απέναντι στον πολιτισμό των συμμαθητών άλλης χώρας 

 

Σ αυτήν την κατηγορία μόνο 6 μαθητές έδειξαν την επιθυμία να μάθουν τον 

πολιτισμό και τη κουλτούρα της χώρας από την οποία κατάγεται ο συμμαθητής τους 

(6 αναφορές) «Θα ένιωθα αρκετά ωραία που θα έχω ένα παιδί από άλλη χώρα και θα 

προσπαθούσα να μάθω πληροφορίες… ήταν καλό να μάθουμε και για τη χώρα τους, να 

μιλήσουμε για τη χώρα μας… (Συν 12)», «Δεν έχω πρόβλημα ίσα ίσα μας μιλάει και για 

τη χώρα του τι συμβαίνει εκεί πέρα, τις συνήθειες τους το πολιτισμό τους (Συν 37)», 

«Τα ρωτάμε εμείς πώς είναι εκεί, μας λένε κάποιες λέξεις που είναι από τη χώρα τους 

τέτοια πράγματα (Συν 50)» 

  

5.4. Συνεργασία με συμμαθητές από άλλο πολιτισμικό 

περιβάλλον  

 

Ο Θεματικός άξονας Δ περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ποιοτικής 

ανάλυσης σχετικά με τη συνεργασία των μαθητών σε σχέση με τους συμμαθητές από 

άλλο πολιτισμικό περιβάλλον. Στον πίνακα 4 δίνεται μια συνοπτική εικόνα του 

συγκεκριμένου θεματικού άξονα με τις κατηγορίες, τους κωδικούς, τους 

λειτουργικούς ορισμούς καθώς επίσης και τις αναφορές που τους αντιστοιχούν.  

  

Πίνακας 4. Κατηγορίες και κωδικοί του Θεματικού άξονα «Συνεργασία με 

συμμαθητές από άλλο πολιτισμικό περιβάλλον» 

 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

15. Συνεργασία με 

συμμαθητές από 

άλλη χώρα εντός 

τάξης 

 ΘΕΣΣΜΑΕΤ: Θετική 

στάση για συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα 

εντός τάξης 

 

42 
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 ΑΡΣΜΑΧΕΤ: Αρνητική 

στάση για συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα 

εντός τάξης 

 

3 

 

 ΜΣΣΜΑΧΕΤ: Μερική 

στάση για συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα 

εντός τάξης 

3 

16. Προτίμηση 

μαθητών για 

συνεργασία με 

συμμαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΠΣΥΠΑΙΧΝ: Προτίμηση 

για συνεργασία στο 

παιχνίδι 

30 

 

 ΠΣΥΜΑΘ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο μάθημα 

30 

 

 ΜΠΣΥΜΑ: Μερική 

προτίμηση για συνεργασία 

στο μάθημα 

3 

 

 ΜΠΣΥΠΑΙ: Μερική 

προτίμηση για συνεργασία 

στο παιχνίδι 

6 

17. Λόγοι 

συνεργασίας με 

συμμαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΔΣΥΝΛΣΤΕ: Διάθεση 

συνεργασίας  λόγω 

στεναχώριας 

1 

 

 ΔΣΥΝΛΣΥΜ: Διάθεση 

συνεργασίας λόγω 

συμπόνιας 

1 

 

 ΔΣΥΝΛΣΤ: Διάθεση 

συνεργασίας λόγω 

στήριξης 

8 

 

 ΔΣΥΝΛΒΟ: Διάθεση 

συνεργασίας λόγω 

βοήθειας 

11 
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 ΔΣΥΝΛΟΙΣ: Διάθεση 

συνεργασίας λόγω 

οικολογικού σκοπού 

1 

 ΔΣΥΝΛΕΥ: Διάθεση 

συνεργασίας λόγω 

ευκολίας 

3 

 ΔΣΥΝΛΠΑΡ: Διάθεση 

συνεργασίας λόγω παρέας 

6 

 ΔΣΥΝΛΓΝ: Διάθεση 

συνεργασίας λόγω 

γνωριμίας 

2 

18. Συνεργασία με 

μαθητές από 

άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΘΣΜΑΧΕΚΤ: Θετική 

στάση για συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα 

εκτός τάξης 

38 

 

 ΑΡΣΜΧΕΚΤ: Αρνητική 

στάση για συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα 

εκτός τάξης 

10 

 

 ΜΣΜΧΕΚΤ: Μερική 

στάση για συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα 

εκτός τάξης 

1 

 

 

Η ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις και 

αντιστοιχούν στους κωδικούς του άξονα Δ έχουν ως εξής: 

 

Συνεργασία με συμμαθητές από άλλη χώρα εντός τάξης 

 

Οι περισσότεροι μαθητές έχουν θετική στάση όσον αφορά τη συνεργασία 

εντός τάξης  (42 αναφορές), «Ναι, να κάνουμε μια μεγάλη ζωγραφιά ή να γράψουμε 

ένα βιβλίο (Συν 33)» «Ναι πάρα πολύ (Συν 18)», «Ναι, στα μαθήματα, στη γυμναστική, 
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σ αυτά, στο παιχνίδι πολλές φορές (Συν 20)», «Ναι, σε μια εργασία ξέρω γω (Συν 32)», 

«Δεν έχει τύχει να συνεργαστούμε ποτέ… αλλά ναι (Συν 36)» 

Ελάχιστοι μαθητές είναι αρνητικοί στο να συνεργαστούν με τους συμμαθητές 

τους  από άλλη χώρα (3 αναφορές) «Δε συνεργάζομαι, μόνο με ένα παιδί στις ασκήσεις 

κι στα μαθήματα (Συν 23)», Κάποιοι μαθητές κρατάνε ουδέτερη στάση όσον αφορά 

τη συνεργασία με τους συμμαθητές τους μέσα στη τάξη (3 αναφορές)   

 

Προτίμηση μαθητών για συνεργασία με συμμαθητές από άλλη χώρα 

 

Οι μαθητές δείχνουν να προτιμούν εξίσου και τη συνεργασία στο παιχνίδι 

αλλά και τη συνεργασία στο μάθημα… Όσον αφορά τη συνεργασία στο παιχνίδι, (30 

αναφορές), «Σε ένα παιχνίδι…. γιατί στο μάθημα δε ξέρουμε και πολλά πράγματα ενώ 

στο παιχνίδι είναι καλύτερα… (Συν 50)»,  «Ναι θα είναι και πιο διασκεδαστικό (Συν 

32)», «Σε ένα παιχνίδι… κρυφτό… γιατί είναι ομαδικό (Συν 27)»,  

 Όσον αφορά τη συνεργασία στο μάθημα (30 αναφορές) «μ’ αρέσουν και τα 

δύο, γιατί στο μάθημα μαθαίνουμε πράγματα ενώ στο παιχνίδι μπορούμε και να 

ξεκουραστούμε (συν 15)», «Πιο πολύ σε εργασίες που κάνουμε μέσα στη τάξη (Συν 

12)», «Ναι, κάνουμε μαθήματα μαζί (Συν 14)», «Στα μαθήματα, σε προβλήματα, στη 

φυσική (Συν 19)», «Γιατί τα πάω πολύ καλύτερα στο μάθημα απ΄ ότι στα παιχνίδια 

(Συν 40)», «Και τα δύο είναι καλά αλλά για τη μάθηση πιστεύω ότι είναι καλό το 

μάθημα και όταν θα έχουμε χρόνο πιστεύω θα παίξουμε κιόλας στο διάλειμμα (Συν 

46)» 

Κάποιοι μαθητές δείχνουν να έχουν ως μερική προτίμηση τη συνεργασία στο 

παιχνίδι (6 αναφορές), «Και στα δύο αλλά περισσότερο στο μάθημα (Συν 30)»  

Ελάχιστοι είναι αυτοί που δείχνουν μερική προτίμηση στο μάθημα (3 

αναφορές), «Και σε μάθημα και σε παιχνίδι αλλά πιο πολύ στο παιχνίδι (Συν 34)», 

«Γιατί στο μάθημα δε ξέρουμε και πολλά πράγματα ενώ στο παιχνίδι είναι καλύτερα 

(Συν 50)» 

Λόγοι συνεργασίας με συμμαθητές από άλλη χώρα 

 

Οι περισσότεροι μαθητές επιθυμούν να συνεργαστούν με τους συμμαθητές 

που είναι από άλλη χώρα γιατί αισθάνονται την ανάγκη να τους βοηθήσουν, (11 

αναφορές),  «Ε δε ξέρω για να τους κάνω να νιώσουν καλύτερα (Συν 29)», «Να τους 
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βοηθήσω σε κάτι, να τους προσφέρω κάτι (Συν 28)», «Δεν έχουν κάποια διαφορά και 

χρειάζονται τη βοήθεια μας αν δε καταλαβαίνουν κάτι (Συν 48)», «Άμα δυσκολεύεται 

να συνεργαστούμε μεταξύ μας, θα πάω να τη βοηθήσω (Συν 6)» 

Επίσης, υπάρχουν μαθητές που θέλουν να συνεργαστούν με τους συμμαθητές 

τους γιατί θέλουν να τους στηρίξουν (8 αναφορές), «Γιατί άμα ήταν μόνα τους εγώ θα 

στεναχωριόμουν (Συν 1)» 

Κάποιοι άλλοι μαθητές επιθυμούν να συνεργαστούν για να μεγαλώσουν τη 

παρέα τους (6 αναφορές) «Ναι θα συνεργαζόμουν, θα έκανα παρέα μαζί του… (Συν 

18)», 

 Υπάρχουν βέβαια και μαθητές που προτιμούν να συνεργαστούν είτε στο 

παιχνίδι είτε στο μάθημα γιατί τους είναι πιο εύκολο (3 αναφορές) «Σε ένα μάθημα… 

επειδή είναι πιο εύκολο… (Συν 43)», «Γιατί κάποια παιχνίδια που παίζαμε και εμείς 

ήταν πιο εύκολο να συνεργαστούμε (Συν 44)» 

 Δύο μαθητές θέλουν να συνεργαστούν λόγω γνωριμίας, ένας μαθητής λόγω 

οικολογικού σκοπού. 

Ένας άλλος γιατί στεναχωριέται ««Γιατί και αυτά παιδάκια είναι (Συν 35)», 

και τέλος ένας μαθητής λόγω συμπόνιας, «Ε δε ξέρω για να τους κάνω να 

νιώσουν καλύτερα (Συν 29)» 

 

Συνεργασία με μαθητές από άλλη χώρα εκτός τάξης 

 

Η πλειοψηφία των μαθητών έχουν θετική στάση στο να συνεργάζονται με τους 

συμμαθητές εκτός τάξης (38 αναφορές) «Ναι αν ήμασταν στην ίδια γειτονιά ναι 

βεβαίως… (Συν 12)», «Ναι, παίζουμε ποδόσφαιρο… (Συν 23)», «Ε το ποδόσφαιρο 

γιατί είναι και ομαδικό και είμαι και προσεχτικός (Συν 18)», «Αρκετά… Να παίζουμε 

ποδόσφαιρο (Συν 30)» «Κάνουμε παρέα, παίζουμε παιχνίδια μαζί (Συν 20)», Ναι… 

παίζουμε ποδόσφαιρο (Συν 23)», «Στα αθλήματα… δε ξέρω έτσι (Συν 29)»,  

Κάποιοι από τους μαθητές δήλωσαν αρνητική στάση στη συνεργασία εκτός 

τάξης (10 αναφορές) «Όχι ,εεε δε τυχαίνει… (Συν 50)», «Όχι επειδή δε θα τον είχα  

γνωρίσει καλά επειδή δε θα είχα χρόνο έτσι να του μιλήσω (Συν 38)», «Όχι επειδή είναι 

από τονΆγιο Βαρθολομαίο δεν έρχονται και πολύ συχνά (Συν 17)», «Όχι… επειδή δε τα 

ξέρω (Συν 32)», «Γιατί θα ήθελα να βγω με τους δικούς μου φίλους δε τους ξέρω και 
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δεν θα είχαμε γνωριστεί (Συν 36)», «Όχι γιατί έχω ήδη παρέα και είναι ήδη πολύ 

μεγάλη (Συν 41)» 

Ένας μόνο μαθητής κράτησε ουδέτερη στάση ….. «Εεε έτσι και έτσι δεν έχω 

αποφασίσει ακόμα πάρα πολύ… (Συν 7)» 

 

 

5.5. Αναστοχασμός στον πρόσφυγα και στον μετανάστη  

 

Ο Θεματικός άξονας Ε περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ποιοτικής 

ανάλυσης σχετικά με τον αναστοχασμό που αφορά τον πρόσφυγα και μετανάστη 

μαθητή. Στον πίνακα 5 δίνεται μια συνοπτική εικόνα του συγκεκριμένου θεματικού 

άξονα με τις κατηγορίες, τους κωδικούς, τους λειτουργικούς ορισμούς καθώς επίσης 

και τις αναφορές που τους αντιστοιχούν.  

  

Πίνακας 5. Κατηγορίες και κωδικοί του Θεματικού άξονα «Αναστοχασμός στον 

πρόσφυγα και στον μετανάστη» 

 

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

19. Αναστοχασμός 

των 

συναισθημάτων 

της 1ης εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΤΑΛ: 

Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει 

ταλαιπωρία 

 

21 

 

 ΠΚΔΟΔΜΚΑ: 

Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει 

ότι δεν έχουν μόνιμη 

κατοικία 

 

4 

 

 ΠΚΔΘΛΙΨ: 46 
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Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει 

θλίψη 

 

 ΠΚΔΧΑΡ: 

Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει 

χαρά 

 

1 

 ΠΚΔΕΓΚΑΤ: 

Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει 

εγκατάλειψη 

 

5 

 ΠΚΔΤΑΥ: 

Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει 

ταύτιση 

 

1 

 ΠΚΔΑΛΛ: 

Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει 

αλληλεγγύη 

1 

20. Αναστοχασμός 

των 

συναισθημάτων 

της 2ης εικόνας 

 

 

 ΚΑΔΣΥΣΤΕ: 

Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

39 

 ΠΚΔΑΕΜΑΧ: 

Περιγραφή μιας 

κατάστασης που δηλώνει 

αγωνία επιβίωσης για 

τους μαθητές από άλλες 

χώρες 

24 
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 ΚΔΣΥΑΠΟΞ: 

Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

αποξένωσης 

4 

 ΚΔΣΥΧΑΡ: Κατάσταση 

που δημιουργεί 

συναισθήματα χαράς 

7 

 ΠΚΔΑΙΣΙΟ: Περιγραφή 

μιας κατάστασης που 

δηλώνει αισιοδοξία 

1 

 ΠΚΔΤΑΥΤ: 

Προσδιορισμός μιας 

κατάστασης που δηλώνει 

ταύτιση 

1 

 ΚΠΣΥΠΡΟΣ: 

Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

προσφοράς 

3 

 

Η ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις και 

αντιστοιχούν στους κωδικούς του άξονα Ε έχουν ως εξής: 

 

Αναστοχασμός των συναισθημάτων της 1ης  εικόνας 

 

Η πλειοψηφία των μαθητών νιώθουν θλίψη όταν αντικρίζουν τη 1
η
 εικόνα (46 

αναφορές), «στεναχωριέμαι γιατί τα παιδιά πάνε να βρουν κάπου να μείνουν και δε 

μπορούν να βρουν (Συν 11)», «λίγο λυπημένη γιατί φεύγουν από τη χώρα τους (Συν 

13)», «κάνει να στεναχωριέμαι γιατί φαίνονται λυπημένοι αυτοί οι άνθρωποι (Συν 

26)», «Λύπη… γιατί έρχονται εδώ και δε βρίσκουν κάποιον να τους φιλοξενήσει να 

παίξουν και αυτά (Συν 30)», «μου βγάζει στεναχώρια, λύπη (Συν 35)», «…είναι λίγο 

στενοχώρια γιατί κάηκαν τα σπίτια τους έτσι όπως το βλέπω και δεν έχουν που να πάνε 

(Συν 36)». 
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Αρκετοί μαθητές νιώθουν ότι η εικόνα που περιγράφουν έχει πολύ 

ταλαιπωρία, (21 αναφορές) «…και το παιδάκι ζορίζεται έτσι όπως βλέπω τη φάτσα του 

και είναι κρίμα γιατί προχωράνε όλη τη μέρα χωρίς σταματημό και είναι πολύ 

κουρασμένοι… (Συν 3)», «είναι μεν ταλαιπωρημένοι αλλά έχουν τουλάχιστον ρούχα, 

μπουφάν, έχουν σακίδια έχουν πολλά (Συν 16)», «μου βγάζει πολύ κούραση, είναι 

ταλαιπωρημένα (Συν 18)», «είναι λίγο στενάχωρη γιατί βλέπεις ένα παιδάκι κουβαλάει 

πράγματα και είναι λίγο βαριά (Συν 20)», «στεναχώρια… γιατί βλέπω τα παιδιά δεν 

έχουν παπούτσια, είναι μέσα στο κρύο, δεν έχουν να φάνε αυτά (Συν 44)». 

Πέντε μαθητές νιώθουν ότι οι άνθρωποι στην εικόνα εγκαταλείπουν τη χώρα 

τους ή τα σπίτια τους «Λίγο στεναχωρημένος γιατί εκεί μεγάλωσαν και τώρα 

φεύγουνε… (Συν 38)», «Γιατί εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για μια χώρα που δε τη 

ξέρουν (Συν 32)», «πρέπει να αφήσουν τη χώρα τους που την αγάπησες έχεις τους 

φίλους σου το σπίτι σου την οικογένεια σου το κήπο σου τη ζωή σου και φεύγεις (Συν 

24)», «Όχι καλά γιατί εγκαταλείπουν κάτι και δεν είναι ωραίο αυτό… το σπίτι τους, τη 

πατρίδα τους, τους φίλους τους (Συν 22)». 

Ένας μαθητής δηλώνει χαρά «…μου έρχεται κάπως να χαίρομαι γιατί βρίσκουν 

καινούργιες δουλειές, θα έχουν σαν τα σπίτια τα δικά μας (Συν 15)». Ένας ταύτιση, 

«Λύπη… επειδή θα μπορούσα και εγώ να βρίσκομαι σ αυτή τη θέση και σκέφτομαι και 

εγώ τι θα μπορούσα να πάθω (Συν 33)». Ένας αλληλεγγύη, «…είμαι και λίγο 

ευαίσθητη και αν θα μπορούσα να προσφέρω και λίγη βοήθεια θα το έκανα (Συν 40)» 

 

 Αναστοχασμός των συναισθημάτων της 2ης  εικόνας 

 

Οι περισσότεροι μαθητές μιλούν για μια κατάσταση που τους δημιουργεί 

συναισθήματα στεναχώριας (39 αναφορές), «…είναι κρίμα γιατί είναι φτωχά 

παιδάκια… (Συν 3)», «λίγο λυπημένη…γιατί έγινε πόλεμος στη χώρα τους (Συν 13)», 

«…όχι τόσο καλά συναισθήματα και δε μου δημιουργεί καλά συναισθήματα… (Συν 

20)». 

Πολλοί ακόμη περιγράφουν μια κατάσταση που δημιουργεί αγωνία επιβίωσης 

για τους ανθρώπους αυτούς (24 αναφορές), «και νομίζω πως δεν έχουν να φάνε και τα 

λυπάμαι… (Συν 3)», «νιώθω ότι θα αρρωστήσουν σιγά σιγά  γιατί εδώ στις σκηνές δεν 

έχουν σπίτι, δεν έχουν πολλά πράγματα και θα πεθάνουν (Συν 38)», «δε βλέπω κάποια 
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βρύση εδώ τα παιδιά δεν έχουν ρούχα όπως εμείς είναι πολύ διαφορετικά (Συν 6)», 

«…γιατί βλέπω τα παιδάκια δεν έχουν να φάνε είναι χωρίς ρούχα… (Συν 20)». 

Κάποιοι ακόμη εκφράζουν συναισθήματα χαράς (7 αναφορές), «Γιατί είναι 

αστεία τα παιδιά αυτό (Συν 27)», «μου βγάζει χαρά γιατί είναι όλα τα παιδάκια μαζί 

και μένουν μαζί με τους άλλους ανθρώπους και χαίρονται (Συν 9)», «χαρά γιατί τα 

παιδιά αυτά έχουν βρει σπίτι, τις σκηνές δηλαδή αλλά έχουν κάπου να μείνουν (Συν 

18)», «…με κάνει να νιώθω λίγο χαρούμενη επειδή φαίνονται να χαίρονται τα παιδιά 

(Συν 26)». 

Συναισθήματα προσφοράς (3 αναφορές), «Γιατί λυπάμαι γενικά, είμαι και λίγο 

ευαίσθητη και αν θα μπορούσα να προσφέρω και λίγη βοήθεια θα το έκανα (Συν 40)». 

Ένας μαθητής νιώθει αισιοδοξία «μου φέρνουν χαρά γιατί θα έρθουν εδώ θα βρουν 

καινούργιες δουλειές, μετά όταν τελειώσει ο πόλεμος θα πάνε πίσω στη πατρίδα τους αν 

θελήσουν οπότε μ αρέσει (Συν 15)». Τέλος, ένας άλλος μαθητής ταυτίζει τον εαυτό 

του με αυτό που αντικρίζει «εγώ αν βρισκόμουν στη θέση τους πάλι θα ήμουν 

στεναχωρημένος (Συν 23)» 
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6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Στόχος της συγκεκριμένης ερευνητικής διαδικασίας ήταν η διερεύνηση των 

απόψεων των γηγενών μαθητών για τους πρόσφυγες και μετανάστες συμμαθητές 

τους. Από τα αποτελέσματα λοιπόν της συγκεκριμένης ερευνητικής διαδικασίας 

καθώς και τα ερευνητικά ερωτήματα προέκυψαν  εξ’ αρχής προκρίνονται πέντε 

θεματικοί άξονες γύρω από τους οποίους κινήθηκαν οι συζητήσεις με τους μαθητές. 

Στην αρχή μελετώντας τις τηλεοπτικές προτιμήσεις των μαθητών πρώτη στην 

προτίμηση ήταν τα παιδικά αλλά και οι ειδήσεις. Οι περισσότεροι παρακολουθούν 

ειδήσεις και παιδικά. Στη συνέχεια παρουσιάζοντας ο ερευνητής δύο εικόνες (βλ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και ζητώντας να τις περιγράψουν οι μαθητές στη πλειοψηφία 

χρησιμοποιούν για την 1
η
 εικόνα λέξεις όπως «κουβαλάνε, πόλεμος, κουρασμένα, 

ταλαιπωρημένα, παιδάκια, φεύγουν, μετανάστες, φεύγουν από τη χώρα» ενώ για τη 

2
η
 εικόνα αναφέρονται σε λέξεις όπως «παιδάκια, κάθονται, φτωχά, καταυλισμός, 

πόλεμος». Επίσης, σημαντικό κρίνεται το γεγονός ότι όταν οι μαθητές ρωτούνται για 

το αν τα παιδάκια στην εικόνα είναι πρόσφυγες ή μετανάστες φαίνεται οι 

περισσότεροι μια απλή αναφορά στον όρο πρόσφυγα ενώ από την άλλη δε μπορούν 

να θέσουν τον ορισμό του. Λιγότεροι είναι αυτοί που κάνουν μια απλή αναφορά στον 

όρο του μετανάστη όμως οι πιο πολλοί δε μπορούν να θέσουν τον ορισμό του. 

Ελάχιστοι είναι αυτοί που μπορούν να διακρίνουν και να πουν τον ορισμό του 

πρόσφυγα με ευκολία σε αντίθεση με τον ορισμό του μετανάστη που μόνο ένας 

μικρός αριθμός γνωρίζει τι σημαίνει μετανάστης. 

Στη συνέχεια ερευνώντας τα αισθήματα των γηγενών μαθητών απέναντι στο 

μετανάστη μαθητή υπερισχύει το συναίσθημα της φυγής δηλαδή ότι οι μετανάστες 

είναι άνθρωποι που συνεχώς φεύγουν. Λιγότερες φορές υπάρχει το αίσθημα λύπης 

ενώ ελάχιστες φορές υπάρχει το αίσθημα κινδύνου, αίσθημα φόβου, αίσθημα φιλίας. 

Έπειτα όσον αφορά τα αισθήματα των γηγενών μαθητών απέναντι στους πρόσφυγες 

μαθητές επικρατεί το αίσθημα της εγκατάλειψης δηλαδή ότι οι πρόσφυγες συνεχώς 

εγκαταλείπουν ένα τόπο για κάποιον άλλο. Παρόμοια ευρήματα έχει παρουσιάσει και 

η έρευνα του Μπούρας, (2013) στην οποία οι μαθητές τονίζουν λέξεις που τονίζουν 

τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι φεύγοντας από την πατρίδα 



88 
 

τους και πηγαίνοντας σε μια άλλη χώρα αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο.  Αρκετοί 

επίσης αισθάνονται έντονα το συναίσθημα της επικινδυνότητας απέναντι στους 

πρόσφυγες. Ελάχιστοι είναι αυτοί που οι πρόσφυγες τους προκαλούν το αίσθημα 

φτώχειας ή αίσθημα αναγκαστικής μετακίνησης ή αίσθημα αβεβαιότητας. 

Στα συναισθήματα που νιώθουν οι γηγενείς μαθητές απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από άλλη χώρα οι περισσότεροι δείχνουν να υπάρχει θετική 

διάθεση για τους συμμαθητές που είναι από άλλη χώρα και εκφράζουν το 

συναίσθημα χαράς. Βέβαια αρκετοί είναι αυτοί που ενώ θα ήθελαν τους συμμαθητές 

από άλλη χώρα εκφράζουν έντονα το συναίσθημα του δισταγμού. Ελάχιστοι είναι 

αυτοί που κρατούν ουδέτερη στάση ή εκφράζουν το συναίσθημα της λύπης. 

Αρνητικό βέβαια είναι το γεγονός ότι δεν εξέφρασαν πολλοί την ανάγκη για φιλία με 

τους συμμαθητές ενώ από την άλλη δεν ήταν καθόλου αρνητικοί απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από άλλη χώρα.  

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι περισσότεροι Έλληνες μαθητές 

αισθάνονται ότι είναι ίσοι με τους συμμαθητές που είναι από άλλη χώρα. Αρκετοί 

μάλιστα τόνιζαν ότι όλα τα παιδιά είμαστε ίσα και δεν έχουμε καμία διαφορά 

(Μάρκου, 1996β, Μπούρας, 2013).  Υπάρχουν μαθητές που επιθυμούν να 

αναπτύξουν φιλία με τους συμμαθητές από άλλη χώρα αλλά και μαθητές που είναι 

επιφυλακτικοί γιατί δε ξέρουν τι μπορεί να κρύβουν οι ίδιοι και ποια είναι και η 

οικογένεια τους και το ποιόν τους. Μαθητές επίσης θέλουν να προσφέρουν βοήθεια 

στους συμμαθητές που είναι από άλλη χώρα, όπως επίσης χαίρονται να τους έχουν 

στη τάξης τους και να κάνουν παρέα μαζί τους. Βέβαια υπάρχει και το αίσθημα 

ανωτερότητας που δήλωσε ένα μαθητής σε σύγκριση με τους συμμαθητές του και 

αυτό γιατί ξέρει καλά τη γλώσσα, είναι Έλληνας και γνωρίζει πιο πολλά. Υπάρχει 

επίσης και το συναίσθημα της στεναχώριας, της αμφιβολίας, αλλά και της λύπησης. 

Εντύπωση προκαλεί το αίσθημα της ταύτισης διότι ένας μαθητής ταυτίζει τον εαυτό 

του και τον φέρνει στη θέση που είναι οι συμμαθητές του από άλλη χώρα.  

Ενδιαφέρον δείχνουν οι απαντήσεις μαθητών για το πώς βλέπουν τους 

συμμαθητές τους που είναι από άλλη χώρα οι οποίοι στη πλειοψηφία τους 

διαφοροποιούν τον εαυτό τους από τους συμμαθητές που είναι από άλλη χώρα 

τονίζοντας βέβαια ότι αυτοί είναι Έλληνες ενώ οι άλλοι όχι. Κάποιοι τους 

χαρακτηρίζουν και ως «ξένους» λέγοντας πώς δεν ανήκουν στη δική τους πατρίδα, 

ότι δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα και δε γνωρίζουν τις συνήθειες τους (Μπούρας, 

2013), ενώ κάποιος έδωσε έμφαση στο χρώμα χαρακτηρίζοντας τους «μαύρους». Τα 
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ευρήματα αυτά ταυτίζονται με προηγούμενη έρευνα (Dimakos & Tasiopoulou, 2010) 

η οποία κατέδειξε την ύπαρξη αρνητικών απόψεων και στάσεων για τους μετανάστες 

καθώς επίσης και με την έρευνα που έχει δημοσιεύσει το Κέντρο Μελέτης της 

Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας Κύπρου (2004). 

Όσον αφορά τώρα τη γλώσσα οι περισσότεροι μαθητές ήταν θετικοί στο να 

χρησιμοποιούν οι συμμαθητές τους τη δική του γλώσσα μέσα στη τάξη. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι πολλοί μαθητές το θεωρούσαν αυτονόητο το να χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές τους τη δική τους γιατί αυτή ξέρουν μόνο και αυτή έχουν ως μητρική. 

Βέβαια κάποιοι τόνισαν ότι δεν τους έχουν ακούσει ποτέ να μιλάνε τη γλώσσα τους 

μέσα στη τάξη κάτι το οποίο μπορεί να συμβαίνει γιατί οι μαθητές αυτοί έχουν 

μεγαλώσει στην Ελλάδα και έχουν κάνει την ελληνική γλώσσα ως κύρια γλώσσα 

τους.  Ελάχιστοι μαθητές ήταν αυτοί που δεν τους άρεσε οι συμμαθητές τους να 

χρησιμοποιούν τη δική τους γλώσσα μέσα στη τάξη. Θετικό είναι ότι οι απαντήσεις 

στις οποίες ήταν αρνητικοί στο να χρησιμοποιούν οι συμμαθητές τη δική τους 

γλώσσα για να μη γίνουν αντιληπτοί ήταν ελάχιστες. Βέβαια υπήρχαν και μαθητές 

πονηρά σκεπτόμενοι που υποστήριξαν ότι δε θέλουν οι συμμαθητές τους να μιλάνε τη 

γλώσσα τους γιατί φοβούνται ότι θα πουν κάτι κακό γι’ αυτούς μπροστά τους. Η 

έρευνα αυτή συμφωνεί και με του Μπούρας (2013). Από την άλλη αξίζει να 

σημειωθεί ότι οι μαθητές στη πλειοψηφία τους ήταν θετικοί στο να μάθουν τη 

γλώσσα από τους συμμαθητές που είναι από άλλη χώρα. 

Οι έλληνες μαθητές κρατούν θετική στάση απέναντι στον πολιτισμό 

(Δραγώνα, 2001) των δίγλωσσων συμμαθητών τους γιατί θέλουν να γνωρίσουν κάτι 

καινούργιο. Αυτή η έρευνα έρχεται σε αντίθεση με τη παρούσα έρευνα καθώς η 

πλειοψηφία των μαθητών δεν ανέφερε το ενδιαφέρον για την εκμάθηση του 

πολιτισμού άλλης χώρας. Βέβαια το θετικό είναι ότι δεν υπήρχε αρνητική απάντηση 

όσον αφορά τον πολιτισμό μια άλλης χώρας.  

 Οι περισσότεροι μαθητές όταν ρωτούνταν αν θέλουν να μάθουν μια γλώσσα 

διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης απαντούσαν θετικά. Ελάχιστοι είναι αυτοί 

που δεν επιθυμούσαν να τη μάθουν είτε με τη δικαιολογία ότι δεν τους αρέσει είτε 

γιατί δε θέλουν να ξέρουν άλλη γλώσσα παρά μόνο τα ελληνικά. Λίγοι ήταν αυτοί 

που κράτησαν μια ουδέτερη στάση. Οι λόγοι βέβαια που προέκυπταν από τις 

απαντήσεις των μαθητών ήταν στη πλειοψηφία ότι θέλουν να μάθουν τη γλώσσα για 

να μπορούν να συνεννοηθούν με τους συμμαθητές τους. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί 

ότι αρκετοί ήταν και αυτοί που έθεταν ως βασικό λόγο εκμάθησης μια ξένης γλώσσας 
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την αναζήτηση δουλειάς σε μια ξένη χώρα (Μπούρας,  2013). Υπήρχαν βέβαια και 

μαθητές που ήθελαν να μάθουν μια ξένη γλώσσα απλά για να εμπλουτίσουν τις 

γνώσεις τους γιατί θεωρούν ότι όσες περισσότερες γλώσσες μάθουν τόσο πιο εύκολα 

θα βρουν δουλειά και θα τους βοηθήσει για το μέλλον τους.  Ελάχιστοι ήταν αυτοί 

που θέλουν να μάθουν μια ξένη γλώσσα γιατί θέλουν να ταξιδεύουν σε πολλές χώρες 

ενώ κάποιοι άλλοι θέλουν να τη μάθουν γιατί απλά τους αρέσει η γλώσσα. Εντύπωση 

προκαλεί το γεγονός ότι ελάχιστοι ήταν αυτοί που έθεσαν ως βασικό στόχο 

εκμάθησης μια ξένης γλώσσας την ανάγκη για συνεργασία ή την ανάγκη για παροχή 

βοήθειας.  

Κάτι το οποίο μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση ήταν ότι οι μισοί σχεδόν 

μαθητές δεν ήθελαν να υπάρχει μια διαφορετική τάξη για τους μαθητές που έρχονται 

από άλλες χώρες και αυτό γιατί πίστευαν ότι αν είναι όλοι μαζί θα μπορούσαν να 

μάθουν πολύ καλύτερα από το να είναι μόνοι τους και να κοινωνικοποιηθούν πιο 

εύκολα. Επίσης, υποστήριζαν ότι εφόσον είναι όλοι ίσοι δεν πρέπει να υπάρχει 

διαχωρισμός γιατί και εκείνοι οι μαθητές μπορεί να νιώσουν αποξενωμένοι. Από την 

άλλη λιγότερο από τους μισούς ήταν υπέρ στο διαχωρισμό της τάξης γιατί 

θεωρούσαν πως οι μαθητές θα μάθουν καλύτερα αν έχουν τη δική τους τάξη και το 

δικό τους δάσκαλο. Υποστήριζαν ότι θα μάθουν πιο εύκολα γιατί δεν ξέρουν και τη 

γλώσσα. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι όταν ρωτήθηκαν και οι τρεις μαθητές 

αλβανικής καταγωγής για το αν θα προτιμούσαν να ήταν σε άλλη τάξη απάντησαν 

θετικά λέγοντας πως θα μάθαιναν πιο εύκολα και δε θα δυσκολευόντουσαν τόσο στα 

μαθήματα γιατί αισθάνονται ότι είναι λίγο πίσω. Βέβαια αρκετοί ήταν αυτοί που 

έθεταν ως βασική προϋπόθεση το να μπουν σε μια ξεχωριστή τάξη αλλά να μάθουν 

και τη γλώσσα την ελληνική όχι μόνο τη δική τους.  Σύμφωνα με παρόμοια έρευνα 

(Zembylas, M.,  Michaelidou, A. &  Afantinou-Lambrianou, T. 2010), για τις στάσεις 

των ελληνοκυπρίων μαθητών απέναντι στους μετανάστες έδειξαν ότι εκδηλώνουν 

αρνητική στάση για τους αλλόγλωσσους και ειδικότερα για τους Τούρκους και τους 

Τουρκοκύπριους (αν και υπάρχει μια διαφοροποίηση στην αντίληψη της δεύτερης 

ομάδας). Φαίνεται επίσης ότι οι Έλληνες Κύπριοι μαθητές προτιμούν το μοντέλο του 

διαχωρισμού και όχι εκείνο της αφομοίωσης ή ενσωμάτωσης στις σχέσεις τους με 

τους μετανάστες. 

Όσον αφορά τη συνεργασία με τους συμμαθητές από άλλη χώρα μέσα στη 

τάξη οι περισσότεροι μαθητές απαντούσαν θετικά. Λίγοι ήταν αυτοί που δεν 

επιθυμούσαν να συνεργαστούν είτε γιατί απλά δεν ήθελαν είτε γιατί έθεταν ως 
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δικαιολογία ότι έχουν δικούς τους φίλους που συνεργάζονται. Λίγοι επίσης ήταν και 

αυτοί που κράτησαν ουδέτερη στάση και πιο συγκεκριμένα λέγοντας πως αν το 

επιθυμούσε ο δάσκαλος ή τους έβαζε η κυρία να συνεργαστούν θα το έκαναν. Στην 

ερώτηση βέβαια σε τι προτιμούν να συνεργαστούν πιο πολύ στο μάθημα ή στο 

παιχνίδι οι μαθητές έδειξαν να προτιμούν το μάθημα παρά το παιχνίδι. Αυτό έρχεται 

σε αντίθεση με την έρευνα του Μπούρας, (2013) ο οποίος ανέφερε ότι οι μαθητές 

προτιμούσαν το παιχνίδι επειδή ήταν πιο διασκεδαστικό παρά το μάθημα. Αυτό ήταν 

κάτι που με εξέπληξε ευχάριστα γιατί το παιχνίδι για τους μαθητές φαντάζει πάντα 

πιο εύκολο και πιο διασκεδαστικό. Από την άλλη με ξάφνιασε θετικά το ότι πολλοί 

μαθητές επέλεγαν το μάθημα γιατί ήθελαν να βοηθήσουν τα παιδιά που ήταν από 

άλλη χώρα. Για το λόγο αυτό αρκετοί μαθητές έθεσαν ως βασικό λόγο συνεργασίας 

τη βοήθεια προς τους συμμαθητές τους ενώ κάποιοι άλλοι θέλησαν να συνεργαστούν 

για να στηρίξουν τους μαθητές που είναι από άλλη χώρα. Υπήρχαν βέβαια και 

μαθητές που ήθελαν να συνεργαστούν για να μεγαλώσουν απλά τη παρέα τους, ενώ  

κάποιοι άλλοι λίγοι στον αριθμό βέβαια θέλησαν να συνεργαστούν είτε γιατί τους 

στεναχωρεί να βλέπουν τους συμμαθητές μόνους τους, είτε γιατί τους συμπονούν είτε 

γιατί απλά θέλουν να τους γνωρίσουν καλύτερα.  

Θετικοί ήταν επίσης και οι μαθητές για τη συνεργασία με συμμαθητές από 

άλλη χώρα εκτός τάξης.  Ελάχιστοι βέβαια ήταν αυτοί που απάντησαν αρνητικά 

λέγοντας πως δεν θέλουν να κάνουν άλλες γνωριμίες και ότι έχουν ήδη φίλους δεν 

θέλουν άλλους. Παρόμοια έρευνα των (Ανδρέου, Κουμαρά, & Καλλιγέρη) ανέφερε 

πως οι μαθητές εκτός σχολείου δεν κάνουν παρέα αλλά δεν θα τους πείραζε και να 

κάνουν. 

Τέλος, επαναφέροντας στους μαθητές τις δύο εικόνες που παρουσιάστηκαν 

στην αρχή ο ερευνητής ο ερευνητής ρωτά πώς νιώθουν βλέποντας τη 1
η
 εικόνα και 

πώς νιώθουν βλέποντας τη 2
η
. Οι περισσότεροι μαθητές βλέποντας τη 1

η
 εικόνα τους 

αναφέρουν συχνά ότι τους προκαλεί θλίψη  γιατί είναι τόσες ώρες στο δρόμο, 

περπατάνε πολύ ώρα, ενώ κάποιοι άλλοι περιγράφουν και μια κατάσταση που 

δηλώνει ταλαιπωρία λέγοντας πως κρατάνε βαλίτσες και δεν έχουν πού να πάνε. 

Επίσης ελάχιστοι είναι αυτοί που παρουσιάζουν μια εγκατάλειψη δηλώνοντας πως 

εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, τη πατρίδα τους, τη χώρα του  αλλά και άλλοι που 

θεωρούν πως δεν υπάρχει μια μόνιμη κατοικία για  αυτούς τους ανθρώπους που 

βλέπουν στην εικόνα. Υπήρχε βέβαια μαθητής που ταύτιζε τον εαυτό του με τα 

παιδιά που βλέπει στην εικόνα και έβαζε το εαυτό του στη θέση τους αλλά και ένας 
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μαθητής που θα ήθελε αν μπορούσε να τον βοηθήσει να του βρει δουλειά στέγη 

τροφή για να επιβιώσει. Όσον αφορά τη 2
η
 εικόνα οι περισσότεροι μαθητές μιλούσαν 

για μια κατάσταση που τους δημιουργούσε συναισθήματα στεναχώριας και αυτό γιατί 

έβλεπαν το μέρος που ζουν αναφέροντας ότι ζουν σε σκηνές ή καταυλισμού αλλά και 

κάποιοι άλλοι που αγωνιούσαν για την επιβίωση αυτών των ανθρώπων τονίζοντας 

πως δεν έχουν ρούχα, ούτε κάπου να κοιμηθούν ούτε λεφτά αλλά και ούτε να φάνε. 

Κάτι το οποίο μου προκάλεσε εντύπωση ήταν ότι υπήρχαν μαθητές, ελάχιστοι 

βέβαια, οι οποίοι χαιρόντουσαν γιατί έβλεπαν αυτά τα παιδάκια χαρούμενα, 

ευτυχισμένα, ότι έχουν παρέα, έχουν κάπου να μείνουν αλλά και βλέποντας με 

αισιοδοξία το μέλλον τους γιατί διέφυγαν από ένα πόλεμο. 

Σ’ αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι παρ’ όλο που υπήρχαν και 3 

μαθητές αλβανικής καταγωγής στη παρούσα εργασία δεν θεωρήσαμε ότι υπάρχει 

λόγος να διαχωρίσουμε τις δικές τους απαντήσεις από τους υπόλοιπους μαθητές. 

Βέβαια αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι λόγω του ότι οι μαθητές είναι πλήρως 

ενσωματωμένοι με τους μαθητές πλειονοτικής κουλτούρας οι απαντήσεις τους δεν 

διαφοροποιήθηκαν καθόλου. Επομένως ένας απλός διαχωρισμός των απαντήσεων 

των 3 αυτών μαθητών δεν θα άλλαζε κάτι στα αποτελέσματα της έρευνας μας.  

 

 

 

  

6.1. Περιορισμοί της έρευνας - Προτάσεις για μελλοντικές μελέτες 

 

Στην έρευνα μας υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί οι οποίοι έπαιξαν σημαντικό 

ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας. Ένας από τους περιορισμούς ήταν ότι στην περιοχή 

της Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στο νομό Φλώρινας δεν υπάρχουν δομές 

φιλοξενίας μεταναστών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να μην έχουν επαφή με 

μετανάστες ή πρόσφυγες μαθητές επομένως να μην έχουν και μια πιο ολοκληρωμένη 

εικόνα γι αυτούς.  

Παρατηρήθηκε επίσης, ότι ακόμη και οι μαθητές που είχαν καταγωγή από την 

Αλβανία επειδή έχουν μεγαλώσει στην Ελλάδα και έχουν ενσωματωθεί στα ελληνικά 

σχολεία από τη μικρή ηλικία και οι μαθητές της πλειονότητας δεν τους θεωρούσαν 

μετανάστες 



93 
 

Επίσης, επειδή το δείγμα της παρούσας έρευνας είναι μικρό δεν μπορούμε να 

μιλήσουμε για αντιπροσωπευτικό δείγμα. Ίσως ένα μεγαλύτερο δείγμα θα 

αντιπροσώπευε καλύτερα τις απόψεις των μαθητών για τους μετανάστες και τους 

πρόσφυγες. Επιπλέον, επειδή λόγω έλλειψης χρόνου δεν υπήρξε επαφή για περαιτέρω 

γνωριμία και εξοικείωση με τους μαθητές αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι μαθητές στην 

αρχή της συνέντευξης να είναι διστακτικοί στις απαντήσεις τους. Αυτό ίσως ως ένα 

βαθμό να επηρέασε και το δείγμα της έρευνας. 

Αδιαμφισβήτητα υπήρξαν αρκετά θέματα τα οποία δεν εξετάστηκαν πλήρως. 

Αυτό βέβαια θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο για την μελέτη μιας επόμενης 

έρευνας. Μια πρόταση για μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να είναι ένα σαφώς 

μεγαλύτερο δείγμα από αρκετά μέρη της Ελλάδας. Αυτό θα παρέχει τη δυνατότητα 

σε μια πιο συνολική εικόνα και αξιολόγηση του ερευνητή.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

(Πρωτόκολλο Συνέντευξης) 

Α. Δημογραφικά Στοιχεία Τα ερωτήματα αφορούσαν: 

1. Το φύλο 

2. Τη τάξη  

3. Την ηλικία  

4. Το επάγγελμα των γονιών 

 

Β. Εξοικείωση των 

μαθητών με τους όρους 

«πρόσφυγας και 

μετανάστης» 

Τα κύρια ερωτήματα στη θεματική ήταν: 

 

1. Παρακολουθείς συχνά τηλεόραση; 

2. Τα παιδάκια που βλέπουμε στην εικόνα 

είναι «πρόσφυγες ή μετανάστες»; 

 

Γ.  Έκφραση συναισθημάτων 

μαθητών για τους «πρόσφυγες 

– μετανάστες» 

Τα κύρια ερωτήματα στη θεματική ήταν: 

 

1. Τι σημαίνει για σένα «πρόσφυγας 

μαθητής; 

2. Τι σημαίνει για σένα «μετανάστης» 

μαθητής; 

 

Δ.   Στάση απέναντι σε 

συμμαθητές από άλλο 

πολιτισμικό περιβάλλον 

Τα κύρια ερωτήματα στη θεματική ήταν: 

 

1. Εσύ έχεις συμμαθητές από άλλη χώρα 

μέσα στη τάξη σου; 

2. Πώς νιώθεις που έχεις συμμαθητές από 

άλλη χώρα; 

3. Πώς τους βλέπεις τους συμμαθητές σου 

που είναι από άλλη χώρα; 

4. Πώς νιώθεις εσύ ανάμεσα στους 
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συμμαθητές σου που είναι από άλλη 

χώρα; 

5. Θα σε ενοχλούσε οι συμμαθητές σου να 

μιλούσαν τη δική τους γλώσσα μέσα στη 

τάξη; 

6. Εσύ θα ήθελες να μάθεις τη γλώσσα που 

μιλούν οι συμμαθητές σου; 

 

Ε. Συνεργασία με 

συμμαθητές από άλλο 

πολιτισμικό περιβάλλον 

Τα κύρια ερωτήματα στη θεματική ήταν: 

 

1. Θα συνεργαζόσουν με παιδάκια από άλλε 

χώρες μέσα στη τάξη; 

2. Σε τι θα προτιμούσες να συνεργαστείς; 

Στο μάθημα ή στο παιχνίδι; 

3. Θα συνεργαζόσουν με αυτά τα παιδάκια 

εκτός τάξης; 

4. Θα ήθελες μήπως να υπάρχει μια 

διαφορετική τάξη γι’ αυτά τα παιδιά; 

 

 

ΣΤ.   Αναστοχασμός στον 

πρόσφυγα και στον 

μετανάστη 

Τα κύρια ερωτήματα στη θεματική ήταν: 

 

1. Τι συναισθήματα σου προκαλεί η  1
η
 

εικόνα; 

2. Τι συναισθήματα σου προκαλεί η 2
η
 

εικόνα; 
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Εικόνα 1. 

 

Εικόνα 2. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

(Ατομικός πίνακας δεδομένων των μαθητών) 

Συνέντευξη 1 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: Κορίτσι 

ΤΑΞΗ: Ε’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΜΕΤΑΝ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«μετανάστη» 

 ΔΔΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση 

με δυσκολία για τον ορισμό 

του «μετανάστη» 

 ΔΔΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση 

με δυσκολία για τον ορισμό 

του «πρόσφυγα» 

 

 

 

 

 

  

2. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΚΠΟΜΠ: Εξοικείωση 

μέσα από εκπομπές 

3. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΛΠΑΙΔ: χρήση της λέξης 

«παιδάκια» 

 ΧΡΛΚΟΥΡ: χρήση της λέξης 

«κουρασμένα» 

 ΧΡΛΚΟΥΒ: χρήση της λέξης 

«κουβαλάνε» 
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4. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΦΡΦΑΣΠ: Αναφορά στη 

φράση «φεύγω από το σπίτι» 

 ΑΝΛΠΟΛΕΜ: Αναφορά στη λέξη 

«πόλεμος» 

 ΑΝΛΠΑΙΔ: αναφορά στη λέξη  

«παιδάκια» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

5.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή μετανάστη 

 ΑΙΣΘΛΥΠ: Αίσθημα λύπης 

 ΑΙΣΘΑΠΩΛ: Αίσθημα απώλειας 

 ΑΙΣΘΦΟΒ: Αίσθημα φόβου 

6.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή πρόσφυγα 

 ΑΙΣΘΕΓΚΑΤ: Αίσθημα 

εγκατάλειψης 

Γ.  ΣΤΑΣΗ  ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

7. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΕΚΣΥΝΧΑΡ: Έκφραση 

συναισθήματος χαράς  

 ΘΕΤΔΣΠΕΑΛΧ: Θετική διάθεση 

για τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

8. Διάκριση των μαθητών άλλης 

χώρας από τους Έλληνες 

μαθητές 

 ΔΜΑΧΑΕΛΜΑΘ: 

Διαφοροποίηση των μαθητών 

άλλης χώρας από τους Έλληνες 

μαθητές 

9. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική 

στάση χρήσης της γλώσσας από 

συμμαθητές άλλης χώρας 

10. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

11. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΔΕΚΓΔΠΛΑΣΥΝ: Διάθεση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω ανάγκης για 
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συνεννόηση 

12. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΑΡΝΣΔΤΜΑΧ: Αρνητική στάση 

στο διαχωρισμό τάξεων για τους 

μαθητές άλλης χώρας 

13. Στάση απέναντι στον 

πολιτισμό των συμμαθητών 

άλλης χώρας 

 ΕΕΚΠΟΛΣΥΜΑΧ: Ενδιαφέρον 

για εκμάθηση του πολιτισμού των 

συμμαθητών άλλης χώρας 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

14. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση 

για συνεργασία με μαθητές από 

άλλη χώρα εντός τάξης 

15. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στα παιχνίδια 

 ΜΠΣΥΜΑΘ: Μερική προτίμηση 

για συνεργασία στο μάθημα 

16.  Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΔΣΥΝΛΣΤΕΝ: Διάθεση 

συνεργασίας  λόγω στεναχώριας 

  ΔΣΥΝΛΣΥΜΠ: Διάθεση 

συνεργασίας λόγω συμπόνιας 

 ΔΣΥΝΛΣΤΗΡ: Διάθεση 

συνεργασίας λόγω στήριξης 

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

17. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΤΑΛ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει 

ταλαιπωρία 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

18. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση 

που δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 ΠΚΠΔΑΕΜΑΑΧ: Περιγραφή 
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μιας κατάστασης που δηλώνει 

αγωνία επιβίωσης για τους μαθητές 

από άλλες χώρες 

 

Συνέντευξη 2 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: Κορίτσι 

ΤΑΞΗ: Ε’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 

 ΔΔΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του 

«μετανάστη» 

 ΔΔΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 

 

 

 

 

  

19. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 
 ΕΞΜΤΑΙΝ: Εξοικείωση μέσα από 

ταινίες 

 ΕΞΜΚΩΜΩΔ: Εξοικείωση μέσα 

από κωμωδίες 

20. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΛΠΡΟΣΦ: χρήση της λέξης 

«πρόσφυγες» 

21. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΛΠΑΙΔ: αναφορά στη λέξη  

«παιδάκια» 

 ΑΝΦΡΔΕΣΠ: Αναφορά στη φράση 

«δεν έχουν σπίτι» 

Γ.  ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

22. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΕΚΣΥΝΦΙΛ: Έκφραση 

συναισθήματος φιλίας 

 ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

για τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

23. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

 ΑΣΧΡΓΣΑΧΣΚΓΑΝΤ: Αρνητική 

στάση χρήσης της γλώσσας από 

συμμαθητές άλλης χώρας με σκοπό 

να μη γίνουν αντιληπτοί 

24. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

25. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΔΕΚΓΔΠΛΑΣΥΝ: Διάθεση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω ανάγκης για 

συνεννόηση 

26. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΘΕΤΣΤΑΜΑΑΧ: Θετική στάση στο 

διαχωρισμό τάξεων για τους μαθητές 

από άλλη χώρα 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

27. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧΕΝΤ: Θετική 

στάση για συνεργασία με μαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 

28. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΜΑΘ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο «μάθημα» 

 ΜΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Μερική 

προτίμηση για συνεργασία στα 

«παιχνίδια» 
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29.  Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΔΣΥΝΛΒΟΗΘ: Διάθεση 

συνεργασίας λόγω βοήθειας 

30. Συνεργασία με μαθητές από 

άλλη χώρα εκτός τάξης 

 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧΕΚΤ: Θετική 

στάση για συνεργασία με μαθητές 

από άλλη χώρα εκτός τάξης 

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

31. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΟΔΕΜΚΑΤ: 

Προσδιορισμός κατάστασης που 

δηλώνει ότι δεν έχουν μόνιμη 

κατοικία 

32. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 ΠΚΠΔΑΕΜΑΠΑΧ: Περιγραφή μιας 

κατάστασης που δηλώνει αγωνία 

επιβίωσης για τους μαθητές από 

άλλες χώρες 

 

Συνέντευξη 3 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: Κορίτσι 

ΤΑΞΗ: Ε’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

2. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΜΕΤΑΝ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«μετανάστη» 

 ΜΔΟΡΜΕΤΑΝ: Μερική 

διάκριση για τον ορισμό του  

«μετανάστη» 

 ΔΕΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 
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ευκολία για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 

 

 

 

 

 

  

33. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΝΤΟΚ: Εξοικείωση μέσα από 

ντοκιμαντέρ 

 ΕΞΜΕΕΙΔΗΣ: Εξοικείωση μέσα 

από ειδήσεις 

34. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΛΠΟΛ: χρήση της λέξης 

«πόλεμος» 

 ΧΡΛΚΟΥΒ: χρήση της λέξης 

«κουβαλάνε» 

35. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΛΠΑΙΔ: αναφορά στη λέξη  

«παιδάκια» 

 ΑΝΦΡΔΕΦΑΝ: Αναφορά στη 

φράση «δεν έχουν να φάνε» 

 ΑΝΛΦΤΩΧ: Αναφορά στη λέξη 

«φτωχά» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

36.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή μετανάστη 

 ΑΙΣΘΛΥΠ: Αίσθημα λύπης 

 ΑΙΣΘΦΙΛ: Αίσθημα φιλίας 

37.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή πρόσφυγα 

 ΑΙΣΘΕΓΚΑΤ: Αίσθημα 

εγκατάλειψης 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

38. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

για τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

39. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

 ΑΙΣΘΛΥΠΣΧΜΑΑΧ: Αίσθηση 

λύπησης σε σχέση με τους μαθητές 
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άλλη χώρα από άλλη χώρα  

40. Διάκριση των μαθητών άλλης 

χώρας από τους Έλληνες 

μαθητές 

 ΔΜΑΧΑΠΕΛΜΑΘ: Διαφοροποίηση 

των μαθητών άλλης χώρας από τους 

Έλληνες μαθητές 

 ΧΑΡΣΥΑΠΑΧΞ: Χαρακτηρισμός 

των συμμαθητών από άλλη χώρα ως 

«ξένοι» 

41. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΑΡΝΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Αρνητική 

στάση χρήσης της γλώσσας από 

συμμαθητές άλλης χώρας 

42. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

43. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΔΕΚΓΔΠΛΣΥΜΠ: Διάθεση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω συμπάθειας 

44. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΘΕΤΣΤΑΜΑΑΧ: Θετική στάση στο 

διαχωρισμό τάξεων για τους μαθητές 

από άλλη χώρα 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

45. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα εντός τάξης 

46. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στα παιχνίδια 

 ΠΣΥΣΤΜΑΘ: Μερική προτίμηση 

για συνεργασία στο μάθημα 

47.  Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΔΣΥΝΛΣΤΗΡ: Διάθεση 

συνεργασίας λόγω στήριξης 

48. Συνεργασία με μαθητές από 

άλλη χώρα εκτός τάξης 

 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με μαθητές από άλλη 
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χώρα εκτός τάξης 

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

49. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΤΑΛ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει ταλαιπωρία 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

50. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 ΠΚΠΔΑΕΜΑΠΑΧ: Περιγραφή μιας 

κατάστασης που δηλώνει αγωνία 

επιβίωσης για τους μαθητές από 

άλλες χώρες 

 

Συνέντευξη 4 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΚΟΡΙΤΣΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΑΜΜΟΧΩΡΙ 

ΤΑΞΗ: ΣΤ’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΑΓΡΟΤΗ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΜΕΤΑΝ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«πρόσφυγα» 

 ΜΔΟΡΠΡΟΣΦ: Μερική 

διάκριση για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 

 ΔΔΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του 

«μετανάστη» 
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51. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΤΑΙΝ: Εξοικείωση μέσα από 

ταινίες 

 ΕΞΜΕΙΔ: Εξοικείωση μέσα από 

ειδήσεις 

52. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΛΠΑΙΔ: χρήση της λέξης 

«παιδιά» 

 ΧΡΦΡΠΚ: χρήση της φράσης «πάνε 

κάπου» 

 ΧΡΛΣΑΚ: χρήση της λέξης «σάκος» 

53. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΛΠΑΙΔ: Αναφορά στη λέξη 

«παιδάκια» 

 ΑΝΛΚΑΘ: Αναφορά στη λέξη 

«κάθονται» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

54.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή πρόσφυγα 

 ΑΙΣΘΦΤΩ: Αίσθημα εγκατάλειψης 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

55. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

για τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

56. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΒΟΗΣΧΜΑΑΧ: Αίσθηση 

βοήθειας σε σχέση με τους μαθητές 

από άλλη χώρα 

57. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 
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58. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

59. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΔΕΚΓΔΠΛΣΥΝ: Διάθεση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω συνεννόησης 

60. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΘΕΤΣΤΑΜΑΑΧ: Θετική στάση στο 

διαχωρισμό τάξεων για τους μαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΒΠΣΥΜΕΚΕΛΓΛ: Βασική 

προϋπόθεση για τους συμμαθητές η 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

61. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

62. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο παιχνίδι 

 ΠΣΥΣΤΜΑΘ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο μάθημα 

63.  Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΔΣΥΝΛΣΤΗΡ: Διάθεση 

συνεργασίας λόγω βοήθειας 

64. Συνεργασία με μαθητές από 

άλλη χώρα εκτός τάξης 

 ΘΕΤΣΤΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση 

για συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

65. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΤΑΛ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει ταλαιπωρία 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

66. Αναστοχασμός των  ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 
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συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 

Συνέντευξη 5 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΚΟΡΙΤΣΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΑΜΜΟΧΩΡΙ 

ΤΑΞΗ: Ε’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΔΑΣΚΑΛΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΑΝΕΡΓΟΣ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΜΔΟΡΠΡΟΣΦ: Μερική 

διάκριση για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 

 ΜΔΟΡΜΕΤΑΝ: Μερική 

διάκριση για τον ορισμό του 

«μετανάστη» 

  

67. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΠΑΙΔ: Εξοικείωση μέσα από 

παιδικά 

 ΕΞΜΕΙΔ: Εξοικείωση μέσα από 

ειδήσεις 

68. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΛΠΑΙΔ: χρήση της λέξης 

«παιδιά» 

 ΧΡΛΦΕΥ: χρήση της λέξης 

«φεύγουν» 

 ΧΡΛΠΟΛ: χρήση της λέξης 

«πόλεμος» 

 ΧΡΛΦΩΤ: Χρήση της λέξης 

«φωτιές» 

69. Χρήση λέξεων για την  ΑΝΛΠΑΙΔ: Αναφορά στη λέξη 
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προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας «παιδάκια» 

 ΑΝΛΚΑΤΑΣΚ: Αναφορά στη λέξη 

«κατασκηνώσουν» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

70.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή μετανάστη 

 ΑΙΣΘΦΥΓ: Αίσθημα φυγής 

 ΑΙΣΘΚΙΝΔ: Αίσθημα κινδύνου 

71.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή πρόσφυγα 

 ΑΙΣΘΦΤΩ: Αίσθημα εγκατάλειψης 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

72. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

για τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

73. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΟΜΟΙΟ: Αίσθηση ομοιότητας 

 

74. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

75. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

76. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΔΕΚΓΔΠΛΣΥΝ: Διάθεση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω συνεννόησης 

77. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΑΡΝΣΤΑΜΑΑΧ: Αρνητική στάση 

στο διαχωρισμό τάξεων για τους 

μαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΤΚΕΚΕΓΛ: Θετική στάση 

για καλύτερη εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 



121 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

78. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 

 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

79. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΜΑΘ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο μάθημα 

80. Συνεργασία με μαθητές από 

άλλη χώρα εκτός τάξης 

 ΘΕΤΣΤΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση 

για συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

81. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

 

82. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 

 

Συνέντευξη 6 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΑΓΟΡΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΑΜΜΟΧΩΡΙ 

ΤΑΞΗ: Ε’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΑΓΡΟΤΗΣ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΔΔΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 

 ΔΔΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του 
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«μετανάστη» 

  

83. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΠΑΙΔ: Εξοικείωση μέσα από 

παιδικά 

 ΕΞΜΑΘΛΗΤ: Εξοικείωση μέσα 

από αθλητικά 

84. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΑΣΤ: χρήση της λέξης «άστεγοι» 

 ΧΡΛΜΑΖ: Χρήση της λέξης 

«μαζεύουν» 

 ΧΡΛΚΑΤΑΣΚ: Χρήση της λέξης 

«κατασκηνώνουν» 

85. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΛΚΑΤΑΣΚ: Αναφορά στη λέξη 

«κατασκηνώνουν» 

 ΑΝΛΣΚΗΝ: Αναφορά στη λέξη 

«σκηνές» 

 ΑΝΛΠΟΛ: Αναφορά στη λέξη 

«πόλεμος» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

86.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή μετανάστη 

 ΑΙΣΘΠΙΣΤ: Αίσθημα πίστης 

87.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή πρόσφυγα 

 ΑΙΣΘΕΓΚΑΤ: Αίσθημα 

εγκατάλειψης 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

88. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

για τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

89. Αυτοεικόνα του μαθητή σε  ΑΙΣΘΟΜΟΙΟΤ: Αίσθηση 
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σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

ομοιότητας 

 ΑΙΣΘΕΠΙΦ: Αίσθηση 

επιφυλακτικότητας 

90. Διάκριση των μαθητών άλλης 

χώρας από τους Έλληνες 

μαθητές 

 ΔΜΑΧΑΠΕΛΜΑΘ: Διαφοροποίηση 

των μαθητών άλλης χώρας από τους 

Έλληνες μαθητές 

 ΧΑΡΣΥΑΠΑΧΞ: Χαρακτηρισμός 

των συμμαθητών από άλλη χώρα ως 

«ξένοι» 

91. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

92. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

93. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΔΕΚΓΔΠΛΤΑΞ: Διάθεση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω ταξιδιού 

94. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΘΕΤΣΤΑΜΑΑΧ: Θετική στάση στο 

διαχωρισμό τάξεων για τους μαθητές 

από άλλη χώρα 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

95. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΤΣΜΑΠΑΧ: θετική στάση 

για συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

96. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο παιχνίδι 

 ΠΣΥΣΤΜΑΘ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο μάθημα 

97.  Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΔΣΥΛΒΟ: Διάθεση 

συνεργασίας λόγω βοήθειας 
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98. Συνεργασία με μαθητές από 

άλλη χώρα εκτός τάξης 

 ΘΕΤΣΤΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση 

για συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

99. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

 ΚΔΣΥΤΑΛ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

ταλαιπωρίας 

100. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 ΚΑΔΣΥΝΑΠΟΞ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

αποξένωσης 

 

Συνέντευξη 7 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΑΓΟΡΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΑΜΜΟΧΩΡΙ 

ΤΑΞΗ: Ε’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΜΕΤΑΝ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«μετανάστη»  

 ΔΔΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 

 ΔΔΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση με 
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δυσκολία για τον ορισμό του 

«μετανάστη» 

101. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΠΑΙΔ: Εξοικείωση μέσα από 

παιδικά 

 ΕΞΜΤΑΙΝ: Εξοικείωση μέσα από 

ταινίες 

102. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΛΦΕΥΓ: χρήση της λέξης 

«φεύγουν» 

 ΧΡΛΚΟΥΒ: Χρήση της λέξης 

«κουβαλάνε» 

 ΧΡΛΜΕΤΑΝ: Χρήση της λέξης 

«μετανάστες» 

103. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΛΠΑΙΔ: αναφορά στη λέξη  

«παιδάκια» 

 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

104.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή μετανάστη 

 ΑΙΣΘΦΥΓ: Αίσθημα φυγής 

105.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή πρόσφυγα 

 ΑΙΣΘΕΓΚΑΤ: Αίσθημα 

εγκατάλειψης 

 ΑΙΣΘΕΠΙΚ: Αίσθημα 

επικινδυνότητας 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

106. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΔΔΣΤΣΠΕΑΑΛΧ: Διάθεση που 

δηλώνει στεναχώρια για τους 

συμμαθητές που είναι από άλλη χώρα 

107. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

 ΑΙΣΘΛΥΠ: Αίσθηση λύπησης 

 ΑΙΣΘΤΑΥΤ: Αίσθηση ταύτισης 
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άλλη χώρα 

108. Διάκριση των μαθητών άλλης 

χώρας από τους Έλληνες 

μαθητές 

 ΔΜΑΧΑΠΕΛΜΑΘ: Διαφοροποίηση 

των μαθητών άλλης χώρας από τους 

Έλληνες μαθητές 

 ΧΑΡΣΥΑΠΑΧΞ: Χαρακτηρισμός 

των συμμαθητών από άλλη χώρα ως 

«ξένοι» 

109. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΑΡΝΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Αρνητική 

στάση χρήσης της γλώσσας από 

συμμαθητές άλλης χώρας 

110. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΑΡΝΣΕΚΓΔΠ: Αρνητική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

111. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΘΕΤΣΤΑΜΑΑΧ: Θετική στάση στο 

διαχωρισμό τάξεων για τους μαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΒΠΣΥΜΕΚΕΛΓΛ: Βασική 

προϋπόθεση για τους συμμαθητές η 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

112. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΑΡΝΣΤΣΜΑΠΑΧ: Αρνητική στάση 

για συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

113. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο παιχνίδι 

114.  Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΔΣΥΛΒΟ: Διάθεση 

συνεργασίας λόγω βοήθειας 

115. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΘΕΤΣΤΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση 

για συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 
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116. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

 ΠΚΔΗΛΤΑΛ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει ταλαιπωρία 

117. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 ΠΚΠΔΑΕΜΑΠΑΧ: Περιγραφή μιας 

κατάστασης που δηλώνει αγωνία 

επιβίωσης για τους μαθητές από 

άλλες χώρες 

 

Συνέντευξη 8 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΑΓΟΡΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΑΜΜΟΧΩΡΙ 

ΤΑΞΗ: Ε’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΣΤΗ ΔΕΗ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΜΕΤΑΝ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«μετανάστη»  

 ΔΔΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 

 ΔΔΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του 

«μετανάστη» 

118. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΙΔΗΣ: Εξοικείωση μέσα από 

ειδήσεις 

119. Χρήση λέξεων για την  ΧΡΛΠΑΙΔ: χρήση της λέξης «παιδί» 
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προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας  ΧΡΛΤΣΑΝΤ: Χρήση της λέξης 

«τσάντες» 

 ΧΡΛΠΟΛ: Χρήση της λέξης 

«πόλεμος» 

 ΧΡΛΜΕΤΑΝ: Χρήση της λέξης 

«μετανάστες» 

120. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΛΠΑΙΔ: αναφορά στη λέξη  

«παιδάκια» 

 ΑΝΛΣΚΗΝ: αναφορά στη λέξη 

«σκηνές» 

 ΑΝΦΡΔΕΣΠ: αναφορα στη φράση 

«δεν έχουν σπίτια» 

 ΑΝΛΠΡΟΣΦ: Αναφορά στη λέξη 

«πρόσφυγες» 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

121. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΜΔΣΤΣΠΕΑΑΛΧ: Μερική διάθεση 

που για τους συμμαθητές που είναι 

από άλλη χώρα 

122. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΑΔΙΑΦ: Αίσθηση αδιαφορίας  

123. Διάκριση των μαθητών άλλης 

χώρας από τους Έλληνες 

μαθητές 

 ΔΜΑΧΑΠΕΛΜΑΘ: Διαφοροποίηση 

των μαθητών άλλης χώρας από τους 

Έλληνες μαθητές 

 ΧΑΡΣΥΑΠΑΜ: Χαρακτηρισμός 

των συμμαθητών από άλλη χώρα ως 

«μαύροι» 

124. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΑΡΝΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Αρνητική 

στάση χρήσης της γλώσσας από 

συμμαθητές άλλης χώρας 

125. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

 ΜΣΕΚΓΔΠ: Μερική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 
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διαφορετικής προέλευσης προέλευσης 

126. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΘΕΤΣΤΑΜΑΑΧ: Θετική στάση στο 

διαχωρισμό τάξεων για τους μαθητές 

από άλλη χώρα 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

127. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΤΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση 

για συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

128. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΜΑΘ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο μάθημα 

129.  Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΔΣΥΛΒΟ: Διάθεση 

συνεργασίας λόγω βοήθειας 

130. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΘΕΤΣΤΣΜΑΠΑΧ: Αρνητική στάση 

για συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

131. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

132. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 

Συνέντευξη 9 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΑΓΟΡΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΑΜΜΟΧΩΡΙ 

ΤΑΞΗ: Ε’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 
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Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΜΕΤΑΝ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«μετανάστη»  

 ΑΠΑΣΟΠΡΟΣΦ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«πρόσφυγα»  

 ΔΕΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

ευκολία για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 

 ΜΔΟΡΜΕΤΑΝ: Μερική 

διάκριση για τον ορισμό του 

«μετανάστη» 

  

133. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΑΘΛ: Εξοικείωση μέσα από 

αθλητικά 

134. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΛΠΑΙΔ: χρήση της λέξης «παιδί» 

 ΧΡΛΑΝΘΡ: Χρήση της λέξης 

«ανθρώπους» 

 ΧΡΛΤΑΞ: Χρήση της λέξης 

«ταξιδεύουν» 

135. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΛΚΑΛ: Αναφορά στη λέξη 

«καλύβες» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

136.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή μετανάστη 

 ΑΙΣΘΦΥΓ: Αίσθημα φυγής 

137.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή πρόσφυγα 

 ΑΙΣΘΕΓΚΑΤ: Αίσθημα 

εγκατάλειψης 

 ΑΙΣΘΕΠΙΚ: Αίσθημα 

επικινδυνότητας 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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138. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΔΣΤΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

που για τους συμμαθητές που είναι 

από άλλη χώρα 

139. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΠΑΡΣΧΜΑΑΧ: Αίσθηση 

παρέας σε σχέση με τους μαθητές 

από άλλη χώρα 

Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

140. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

141. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΔΕΚΓΔΠΛΣΥΝ: Διάθεση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω συνεννόησης 

142. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΑΡΝΣΤΑΜΑΑΧ: Αρνητική στάση 

στο διαχωρισμό τάξεων για τους 

μαθητές από άλλη χώρα 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

143. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΤΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση 

για συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

144. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο παιχνίδι 

Συνεργασία με μαθητές από 

άλλη χώρα εκτός τάξης 

 ΘΕΤΣΤΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση 

για συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

145. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 
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146. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΧΑΡ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα χαράς 

 

Συνέντευξη 10 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΚΟΡΙΤΣΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΑΜΜΟΧΩΡΙ 

ΤΑΞΗ: Ε’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΙΕΡΕΑΣ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΔΕΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

ευκολία για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 

 ΔΕΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση με 

ευκολία για τον ορισμό του 

«μετανάστη» 

  

147. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΝΤΟΚ: Εξοικείωση μέσα από 

ντοκιμαντέρ 

 ΕΞΜΕΕΚΠΟΜ: Εξοικείωση μέσα 

από εκπομπές 

148. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΛΠΟΛ: χρήση της λέξης 

«πόλεμος» 

 ΧΡΛΒΑΛ: Χρήση της λέξης 

«βαλίτσες» 

 ΧΡΛΦΕΥ: Χρήση της λέξης 

«φεύγουν» 

 ΧΡΛΜΕΤΑΝ: Χρήση της λέξης 

«μεταναστεύουν» 
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149. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΛΠΑΙΔ: Αναφορά στη λέξη 

«παιδάκια» 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

150. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΔΣΤΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

που για τους συμμαθητές που είναι 

από άλλη χώρα 

151. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΠΑΡ: Αίσθηση ομοιότητας 

 ΑΙΣΘΦΙΛ: Αίσθηση φιλίας 

Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Μερική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

 ΑΡΣΧΡΓΣΥΑΧΓΜΓΑ: Αρνητική 

στάση χρήσης της γλώσσας από 

συμμαθητές άλλης χώρας για να μη 

γίνουν αντιληπτοί 

152. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης  

153. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΔΕΚΓΔΠΛΣΥΝ: Διάθεση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω ταξιδιού 

154. Στάση απέναντι στον 

πολιτισμό των συμμαθητών 

άλλης χώρας 

 ΘΕΤΣΤΕΚΠΑΧ: Θετική στάση 

εκμάθησης πολιτισμού άλλης χώρας 

155. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΑΡΝΣΤΑΜΑΑΧ: Αρνητική στάση 

στο διαχωρισμό τάξεων για τους 

μαθητές από άλλη χώρα 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

156. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΤΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση 

για συνεργασία με μαθητές από άλλη 
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χώρα  

157. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο παιχνίδι 

158. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΘΕΤΣΤΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση 

για συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

159. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

160. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 

Συνέντευξη 11 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΚΟΡΙΤΣΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΑΜΜΟΧΩΡΙ 

ΤΑΞΗ: Ε’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΤΕΛΕΤΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΤΕΛΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΑΝΣΤΟΠΡΟΣΦ: Απλή 

αναφορά στον όρο του 

«πρόσφυγα» 

 ΔΔΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του 
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«πρόσφυγα» 

 ΔΔΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του 

«μετανάστη» 

  

161. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΕΙΔ: Εξοικείωση μέσα από 

ειδήσεις 

162. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΛΠΑΙΔ: χρήση της λέξης 

«παιδιά» 

 ΧΡΛΣΑΚ: Χρήση της λέξης 

«σακίδια» 

163. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΛΠΑΙΔ: Αναφορά στη λέξη 

«παιδάκια» 

 ΑΝΛΚΑΘ: Αναφορά στη λέξη 

«κάθονται» 

 ΑΝΛΣΚΗΝ: Αναφορά στη λέξη 

«σκηνές» 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

164. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΔΣΤΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

που για τους συμμαθητές που είναι 

από άλλη χώρα 

165. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΣΤΕΝ: Αίσθηση στεναχώριας 

166. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

167. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης  

168. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας  ΔΕΚΓΔΠΛΤΑΞ: Διάθεση 
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διαφορετικής προέλευσης εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω ταξιδιού 

169. Στάση απέναντι στον 

πολιτισμό των συμμαθητών 

άλλης χώρας 

 ΘΕΤΣΤΕΚΠΑΧ: Θετική στάση 

εκμάθησης πολιτισμού άλλης χώρας 

170. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΘΕΤΣΤΑΜΑΑΧ: Θετική στάση στο 

διαχωρισμό τάξεων για τους μαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΤΚΕΚΕΓΛ: Θετική στάση 

για καλύτερη εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

171. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΤΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση 

για συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

172. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΟΜΑΘ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο μάθημα 

173.  Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΔΣΣΥΑΑΧΓΟΙΚΣΚ: Διάθεση 

συνεργασίας με συμμαθητές από 

άλλη χώρα για οικολογικό σκοπό 

174. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΘΕΤΣΤΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση 

για συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

175. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

 ΚΔΣΥΤΑΛ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

ταλαιπωρίας 

176. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 
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εικόνας 

 

στεναχώριας 

 ΠΚΠΔΑΕΜΑΠΑΧ: Περιγραφή μιας 

κατάστασης που δηλώνει αγωνία 

επιβίωσης για τους μαθητές από 

άλλες χώρες 

 

Συνέντευξη 12 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΚΟΡΙΤΣΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΑΜΜΟΧΩΡΙ 

ΤΑΞΗ: Ε’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΑΓΡΟΤΗ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΔΕΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

ευκολία για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 

 ΔΕΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση με 

ευκολία για τον ορισμό του 

«μετανάστη» 

  

177. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΤΑΙΝ: Εξοικείωση μέσα από 

ταινίες 

 ΕΞΜΕΠΑΙΔ: Εξοικείωση μέσα από 

παιδικά 

178. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΛΠΑΙΔ: χρήση της λέξης 

«παιδιά» 

179. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΛΠΑΙΔ: Αναφορά στη λέξη 

«παιδάκια» 

 ΑΝΛΣΚΗΝ: Αναφορά στη λέξη 

«σκηνές» 

 ΑΝΛΚΑΘ: Αναφορά στη λέξη 
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«κάθονται» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

180.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή μετανάστη 

 ΑΙΣΘΦΥΓ: Αίσθημα φυγής 

181.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή πρόσφυγα 

 ΑΙΣΘΕΓΚΑΤ: Αίσθημα 

εγκατάλειψης 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

182. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΔΣΤΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

που για τους συμμαθητές που είναι 

από άλλη χώρα 

183. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΠΑΡ: Αίσθηση ομοιότητας 

 ΑΙΣΘΦΙΛ: Αίσθηση φιλίας 

184. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

185. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης  

186. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΔΕΚΓΔΠΛΣΥΝ: Διάθεση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω συνεννόησης 

187. Στάση απέναντι στον 

πολιτισμό των συμμαθητών 

άλλης χώρας 

 ΘΕΤΣΤΕΚΠΑΧ: Θετική στάση 

εκμάθησης πολιτισμού άλλης χώρας 

188. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΘΕΤΣΤΑΜΑΑΧ: Θετική στάση στο 

διαχωρισμό τάξεων για τους μαθητές 

από άλλη χώρα 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

189. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΤΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση 
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για συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

190. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΜΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Μερική 

προτίμηση για συνεργασία στο 

παιχνίδι 

 ΠΣΥΣΤΟΜΑΘ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο μάθημα 

191. Συνεργασία με μαθητές από 

άλλη χώρα εκτός τάξης 

 ΘΕΤΣΤΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση 

για συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

192. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

 ΚΔΣΥΤΑΛ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

ταλαιπωρίας 

193. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 

Συνέντευξη 13 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: Κορίτσι 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΑΜΜΟΧΩΡΙ 

ΤΑΞΗ:ΣΤ’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΔΕΥΑΦ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 
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1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΜΕΤΑΝ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«μετανάστη» 

 ΔΕΑΟΡΟΜΕΤΑΝ: 

Διάκριση με ευκολία για τον 

ακριβή ορισμό για τον όρο 

«μετανάστη» 

 ΔΕΑΟΡΟΠΡΟΣΦ: Διάκριση 

με ευκολία για τον ακριβή 

ορισμό του «πρόσφυγα» 

  

194. Εξοικείωση μέσα από 

την τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΤΑΙΝ: Εξοικείωση μέσα από 

ταινίες 

 ΕΞΜΕΕΙΔΗΣ: Εξοικείωση μέσα 

από ειδήσεις 

195. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΛΠΡΑΓΜ: χρήση της λέξης 

«πράγματα» 

 ΧΡΦΡΠΡΒΣΠ: χρήση της φράσης 

«προσπαθούν να βρουν σπίτι» 

196. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΛΑΣΤ: αναφορά στη λέξη 

«παιδάκια» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

197.  Αισθήματα απέναντι στο μαθητή 

μετανάστη 

ΑΙΣΘΦΥΓ: Αίσθημα φυγής 

198.  Αισθήματα απέναντι στο μαθητή 

πρόσφυγα 

ΑΙΣΘΕΠΙΚ: Αίσθημα επικινδυνότητας 

ΑΙΣΘΕΓΚΑΤ: Αίσθημα εγκατάλειψης 

Γ.  ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ  ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ 

ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

199. Αισθήματα απέναντι 

στους συμμαθητές που είναι 

από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΔΣΕΑΑΧ: Θετική διάθεση για 

τους συμμαθητές που είναι από άλλη 

χώρα 

200. Αυτοεικόνα του  ΑΙΣΘΟΜΟΙΟΤ: Αίσθηση 
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μαθητή σε σχέση με τους 

μαθητές από άλλη χώρα 

ομοιότητας 

201. Στάση απέναντι στη 

γλώσσα που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

202. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

203. Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΕΕΚΓΔΠΛΣΥΝΕΝ: Ενδιαφέρον 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω συνεννόησης 

204. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΘΕΤΣΤΑΜΑΑΧ: Θετική στάση στο 

διαχωρισμό τάξεων για τους μαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΤΚΕΚΕΓΛ: Θετική στάση 

για καλύτερη εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

205. Συνεργασία με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

εντός τάξης 

 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα εντός τάξης 

206. Προτίμηση μαθητών 

για συνεργασία με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΜΑΘ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο μάθημα 

 ΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο παιχνίδι 

207. Συνεργασία με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

εκτός τάξης 

 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

208. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 
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 ΠΚΔΗΛΤΑΛ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει ταλαιπωρία 

209. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 ΠΚΠΔΑΕΜΑΠΑΧ: Περιγραφή μιας 

κατάστασης που δηλώνει αγωνία 

επιβίωσης για τους μαθητές από 

άλλες χώρες 

 

Συνέντευξη 14 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΑΓΟΡΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΑΜΜΟΧΩΡΙ 

ΤΑΞΗ:ΣΤ’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΜΕΤΑΝ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«μετανάστη» 

 ΔΔΑΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση 

με δυσκολία για τον ακριβή 

ορισμό του «μετανάστη» 

 ΔΔΑΟΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ακριβή 

ορισμό του «πρόσφυγα»  

210. Εξοικείωση μέσα από 

την τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΕΡΓ: Εξοικείωση μέσα από 

έργα 

 ΕΞΜΕΕΙΔΗΣ: Εξοικείωση μέσα 

από ειδήσεις 
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 ΕΞΜΕΠΑΙΔ: Εξοικείωση μέσα από 

παιδικά 

211. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΛΦΕΥΓ: χρήση της λέξης 

«φεύγουν» 

 ΧΡΦΡΠΡΒΣΠ: χρήση της λέξης 

«βαλίτσες» 

212. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΛΠΑΙΔ: αναφορά στη λέξη 

«παιδάκια» 

 ΑΝΦΡΣΠΛΑΜ: Αναφορά στη  

φράση «σπίτια σε λαμαρίνες» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

213.  Αισθήματα απέναντι στο μαθητή 

μετανάστη 

ΑΙΣΘΦΥΓ: Αίσθημα φυγής 

ΑΙΣΘΛΥΠ: Αίσθημα λύπης 

Γ.  ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ  ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ 

ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

214. Αισθήματα απέναντι 

στους συμμαθητές που είναι 

από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΔΣΕΑΑΧ: Θετική διάθεση για 

τους συμμαθητές που είναι από άλλη 

χώρα 

 ΕΚΣΥΧΑΡ: Έκφραση 

συναισθήματος χαράς 

215. Αυτοεικόνα του 

μαθητή σε σχέση με τους 

μαθητές από άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΔΙΑΦ: Αίσθηση 

διαφορετικότητας 

216. Διάκριση των μαθητών 

άλλης χώρας από τους 

Έλληνες μαθητές 

 ΔΜΑΧΑΠΕΛΜΑΘ: Διαφοροποίηση 

των μαθητών άλλης χώρας από τους 

Έλληνες μαθητές 

217. Στάση απέναντι στη 

γλώσσα που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΑΡΣΧΡΓΣΥΑΧΓΜΓΑ: Αρνητική 

στάση χρήσης της γλώσσας από 

συμμαθητές άλλης χώρας για να μη 

γίνουν αντιληπτοί 
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218. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

219. Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΕΕΚΓΔΠΛΣΥΝΕΝ: Ενδιαφέρον 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω συνεννόησης 

220. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΑΡΝΣΤΑΜΑΑΧ: Αρνητική στάση 

στο διαχωρισμό τάξεων για τους 

μαθητές από άλλη χώρα 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

221. Συνεργασία με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

εντός τάξης 

 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

222. Προτίμηση μαθητών 

για συνεργασία με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΜΑΘ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο μάθημα 

 ΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο παιχνίδι 

223.  Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΔΣΥΛΒΟΗΘ: Διάθεση συνεργασίας 

λόγω βοήθειας 

224. Συνεργασία με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

εκτός τάξης 

 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

225. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

 ΠΚΔΗΛΤΑΛ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει ταλαιπωρία 

226. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 ΚΑΔΣΥΝΑΠΟΞ: Κατάσταση που 
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δημιουργεί συναισθήματα 

αποξένωσης 

 

Συνέντευξη 15 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΚΟΡΙΤΣΙ 

ΤΑΞΗ: Στ’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΙΕΡΕΑΣ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΜΕΤΑΝ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«πρόσφυγα» 

 ΔΕΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση με 

ευκολία για τον ορισμό του  

«μετανάστη» 

 ΜΔΟΡΠΡΟΣΦ: Μερική 

διάκριση για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 

  

227. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΤΑΙΝ: Εξοικείωση μέσα από 

ταινίες 

 ΕΞΜΕΕΙΠΓΟΝ: Εξοικείωση μέσα 

από ειδήσεις που παρακολουθούν οι 

γονείς 

228. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΦΡΦΑΠΑΤΡ: αναφορά της 

φράσης «φεύγουν από τη πατρίδα» 

 ΧΡΛΦΕΥΓ: Χρήση της λέξης 

«φεύγουν» 

229. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΛΣΚΗΝ: Αναφορά στη λέξη  

«σκηνές» 

 ΑΝΛΠΑΙΔ: Αναφορά στη λέξη 
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«παιδάκια» 

 ΑΝΛΣΚ: Αναφορά στη λέξη 

«σκηνές» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

230.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή μετανάστη 

 ΑΙΣΘΦΥΓ: Αίσθημα φυγής 

231.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή πρόσφυγα 

 ΑΙΣΘΕΓΚΑΤ: Αίσθημα 

εγκατάλειψης 

 ΑΙΣΘΕΠΙΚ: Αίσθημα 

επικινδυνότητας 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

232. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

για τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

233. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΛΥΠ: Αίσθηση φιλίας 

 ΑΙΣΘΟΜΟΙΟΤ: Αίσθηση 

ομοιότητας 

234. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

235. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

236. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΕΕΚΓΔΠΛΣΥΝ: Ενδιαφέρον 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω συνεννόησης 

237. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΘΕΤΣΤΑΜΑΑΧ: Θετική στάση στο 

διαχωρισμό τάξεων για τους μαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΤΚΕΚΕΓΛ: Θετική στάση 

για καλύτερη εκμάθηση της 
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ελληνικής γλώσσας 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

238. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 

 ΘΕΤΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

239. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο παιχνίδι 

 ΠΣΥΣΤΜΑΘ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο μάθημα 

240. Συνεργασία με μαθητές από 

άλλη χώρα εκτός τάξης 

 ΘΕΤΣΤΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση 

για συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα εκτός τάξης 

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

241. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΤΑΛ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει χαρά 

242. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

ευχαρίστησης 

 ΠΚΠΔΑΙΣΙΟΔ: Περιγραφή μιας 

κατάστασης που δηλώνει αισιοδοξία 

 

Συνέντευξη 16 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΑΓΟΡΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΑΜΜΟΧΩΡΙ 

ΤΑΞΗ: ΣΤ’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΞΥΛΟΚΟΠΟΣ 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ: ΑΛΒΑΝΙΑ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 
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1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΔΔΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 

 ΔΔΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του 

«μετανάστη» 

  

243. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΤΑΙΝ: Εξοικείωση μέσα από 

ταινίες 

 ΕΞΜΕΙΔ: Εξοικείωση μέσα από 

ειδήσεις 

244. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΑΝΛΤΑΛΑΙΠ: αναφορά στη λέξη 

«ταλαιπωρημένοι» 

 ΑΝΛΣΑΚ: Αναφορά στη λέξη 

«σάκος» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

245.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή πρόσφυγα 

 ΑΙΣΘΦΤΩ: Αίσθημα φτώχειας 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

246. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

για τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

247. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΦΙΛ: Αίσθηση φιλίας 

 ΑΙΣΘΟΜΟΙΟΤ: Αίσθηση 

ομοιότητας 

248. Διάκριση των μαθητών άλλης 

χώρας από τους Έλληνες 

μαθητές 

 ΔΜΑΧΑΠΕΛΜΑΘ: Διαφοροποίηση 

των μαθητών άλλης χώρας από τους 

Έλληνες μαθητές 

249. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

250. Στάση απέναντι στην  ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 
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εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΘΕΤΣΤΑΜΑΑΧ: Θετική στάση στο 

διαχωρισμό τάξεων για τους μαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΤΚΕΚΕΓΛ: Θετική στάση 

για καλύτερη εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

251. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΜΣΣΜΑΠΑΧ: Μερική στάση για 

συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

252. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο παιχνίδι 

253.  Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΔΣΥΝΛΣΤΗΡ: Διάθεση 

συνεργασίας λόγω βοήθειας 

254. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΘΕΤΣΤΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση 

για συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

255. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΤΑΛ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει ταλαιπωρία 

256. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΠΚΠΔΑΕΜΑΠΑΧ: Περιγραφή μιας 

κατάστασης που δηλώνει αγωνία 

επιβίωσης για τους μαθητές από 

άλλες χώρες 

 

Συνέντευξη 17 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 
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ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΚΟΡΙΤΣΙ 

ΤΑΞΗ: Στ’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΑΓΡΟΤΗΣ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΠΡΟΣΦ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«πρόσφυγα» 

 ΑΠΝΣΟΡΜΕΤΑΝ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«μετανάστη» 

 ΜΔΟΡΜΕΤΑΝ: Μερική 

διάκριση για τον ορισμό του  

«μετανάστη» 

 ΔΔΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 

 

257. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΠΑΙΔ: Εξοικείωση μέσα από 

παιδικά 

258. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΛΠΟΛ: χρήση της λέξης 

«πόλεμος» 

 ΧΡΛΜΕΤ: χρήση της λέξης 

«μεταναστεύουν» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

259.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή μετανάστη 

 ΑΙΣΘΦΥΓ: Αίσθημα φυγής 

 ΑΙΣΘΚΙΝΔ: Αίσθημα κινδύνου 

260.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή πρόσφυγα 

 ΑΙΣΘΕΓΚΑΤ: Αίσθημα 

εγκατάλειψης 

 ΑΙΣΘΕΠΙΚ: Αίσθημα 
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επικινδυνότητας 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

261. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

για τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

262. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΟΜΟΙΟΤ: Αίσθηση 

ομοιότητας 

263. Στάση απέναντι στον 

πολιτισμό των συμμαθητών 

άλλης χώρας 

 ΕΕΚΤΠΟΛΣΥΜΑΧ: Ενδιαφέρον 

για εκμάθηση του πολιτισμού των 

συμμαθητών από άλλη χώρα 

264. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

265. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

266. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΕΕΚΓΔΠΛΕΓ: Ενδιαφέρον 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω εμπλουτισμού 

γνώσεων 

267. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΑΡΝΣΤΑΜΑΑΧ: Αρνητική στάση 

στο διαχωρισμό τάξεων για τους 

μαθητές από άλλη χώρα 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

268. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

269. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στα παιχνίδια 
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270.  Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΔΣΥΛΕΥΚ: Διάθεση συνεργασίας 

λόγω ευκολίας 

271. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

272. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

273. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 

Συνέντευξη 18 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΑΓΟΡΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΑΜΜΟΧΩΡΙ 

ΤΑΞΗ: ΣΤ’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 

ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΣΤΗ ΔΕΗ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΜΕΤΑΝ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«πρόσφυγα» 

 ΔΔΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 

 ΔΔΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του 

«μετανάστη» 
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274. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΠΑΙΔ: Εξοικείωση μέσα από 

παιδικά 

 ΕΞΜΕΙΔ: Εξοικείωση μέσα από 

ειδήσεις 

275. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΛΑΤ: χρήση της λέξης «άτομα» 

276. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΛΚΑΘ: αναφορά στη λέξη 

«κάθονται» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

277.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή μετανάστη 

 ΑΙΣΘΣΥΜΠ: Αίσθημα συμπάθειας 

278.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή πρόσφυγα 

 ΑΙΣΘΦΤΩ: Αίσθημα φόβου 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

279. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

για τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

280. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΦΙΛ: Αίσθηση φιλίας 

 ΑΙΣΘΟΜΟΙΟΤ: Αίσθηση 

ομοιότητας 

281. Διάκριση των μαθητών άλλης 

χώρας από τους Έλληνες 

μαθητές 

 ΔΜΑΧΑΠΕΛΜΑΘ: Διαφοροποίηση 

των μαθητών άλλης χώρας από τους 

Έλληνες μαθητές 

282. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

283. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

284. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΔΕΚΓΔΠΛΤΑΞ: Διάθεση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 
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προέλευσης λόγω ταξιδιού 

285. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΑΡΝΣΤΑΜΑΑΧ: Αρνητική στάση 

στο διαχωρισμό τάξεων για τους 

μαθητές από άλλη χώρα 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

286. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΤΣΜΑΠΑΧ: θετική στάση 

για συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

287. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο παιχνίδι 

 ΜΠΣΥΣΤΜΑΘ: Μερική προτίμηση 

για συνεργασία στο μάθημα 

288. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΘΕΤΣΤΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση 

για συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

289. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΤΑΛ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει ταλαιπωρία 

290. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΔΣΥΧΑΡ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα χαράς 

 

Συνέντευξη 19 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΑΓΟΡΙ 

ΤΑΞΗ: ΣΤ’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΣΤΗ ΔΕΗ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 
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1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΔΕΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση με 

ευκολία για τον ορισμό του  

«μετανάστη» 

 ΔΕΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με  

ευκολία για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 

  

291. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΕΡΓ: Εξοικείωση μέσα από 

έργα 

292. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΦΡΦΑΠΑΤΡ: Χρήση της 

φράσης «φεύγουν από τη πατρίδα» 

 ΧΡΛΠΟΛ: Χρήση της λέξης 

«πόλεμος» 

293. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΛΠΑΙΔ: αναφορά στη λέξη  

«παιδάκια» 

 ΑΝΛΧΑΡ: αναφορά στη λέξη 

«χαρούμενα» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

294.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή μετανάστη 

 ΑΙΣΘΛΥΠ: Αίσθημα φυγής 

295.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή πρόσφυγα 

 ΑΙΣΘΕΓΚΑΤ: Αίσθημα 

εγκατάλειψης 

 ΑΙΣΘΕΠΙΚ: Αίσθημα 

επικινδυνότητας 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

296. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

για τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

297. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

 ΑΙΣΘΦΙΛ: Αίσθηση φιλίας 
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άλλη χώρα 

298. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

299. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

300. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΕΕΚΓΔΠΛΑΔΑΧ: Ενδιαφέρον 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω αναζήτησης 

δουλειάς σε άλλη χώρα 

301. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΑΡΝΣΤΑΜΑΑΧ: Αρνητική στάση 

στο διαχωρισμό τάξεων για τους 

μαθητές από άλλη χώρα 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

302. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

303. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΜΑΘ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο μάθημα 

304. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

305. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΚΔΣΥΤΑΛ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

ταλαιπωρίας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

306. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 
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εικόνας 

 

στεναχώριας 

 ΚΑΔΣΥΝΑΠΟΞ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

αποξένωσης 

 

Συνέντευξη 20 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΑΓΟΡΙ 

ΤΑΞΗ: ΣΤ’ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΑΜΜΟΧΩΡΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΜΕΤΑΝ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«μεταναστευτικό» 

 ΔΔΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του  

«πρόσφυγα» 

 ΜΔΟΡΜΕΤΑΝ: Μερική 

διάκριση για τον ορισμό του 

«μετανάστη» 

  

307. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΤΑΙΝ: Εξοικείωση μέσα από 

ταινίες 

 ΕΞΜΕΣΕΙΡ: Εξοικείωση μέσα από 

σειρές 

 ΕΞΜΕΕΙΔΗΣ: Εξοικείωση μέσα 

από ειδήσεις 

308. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΛΠΕΡΠ: χρήση της λέξης 

«περπατάνε» 

 ΧΡΛΑΝΘΡ: Χρήση της λέξης 
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«άνθρωποι» 

309. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΛΠΑΙΔ: αναφορά στη λέξη  

«παιδάκια» 

 ΑΝΛΚΑΤΑΥ: αναφορά στη λέξη 

«καταυλισμός» 

 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

310.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή μετανάστη 

 ΑΙΣΘΦΥΓ: Αίσθημα φυγής 

311.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή πρόσφυγα 

 ΑΙΣΘΑΝΜΕΤ: Αίσθημα 

αναγκαστικής μετακίνησης 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

312. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

για τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΕΣΥΝΧ: έκφραση συναισθήματος 

χαράς 

313. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΑΝΩΤ: Αίσθηση ομοιότητας 

 ΑΙΣΘΣΤΗΡ: Αίσθηση φιλίας 

Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

314. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Μερική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

315. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΑΡΝΣΤΑΜΑΑΧ: Αρνητική στάση 

στο διαχωρισμό τάξεων για τους 

μαθητές από άλλη χώρα 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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316. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

317. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο μάθημα 

 ΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο παιχνίδι 

318.  Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΔΣΥΝΛΠΑΡ: Διάθεση συνεργασίας 

λόγω παρέας 

319. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

320. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

 ΠΚΔΗΛΤΑΛ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει ταλαιπωρία 

321. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 ΠΚΠΔΑΕΜΑΠΑΧ: Περιγραφή μιας 

κατάστασης που δηλώνει αγωνία 

επιβίωσης για τους μαθητές από 

άλλες χώρες 

 

Συνέντευξη 21 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΚΟΡΙΤΣΙ 

ΤΑΞΗ: ΣΤ’ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΑΜΜΟΧΩΡΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΞΥΛΟΚΟΠΟΣ 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ: ΑΛΒΑΝΙΑ 



160 
 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΔΔΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του  

«πρόσφυγα» 

 ΜΔΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του 

«μετανάστη»  

322. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΠΑΙΔ: Εξοικείωση μέσα από 

παιδικά 

323. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΛΣΧΟΛ: χρήση της λέξης 

«σχολείο» 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

324. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

για τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

325. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

326. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

327. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΔΕΚΓΔΠΛΤΑΞ: Διάθεση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω ταξιδιού 

328. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΘΕΤΣΤΑΜΑΑΧ: Θετική στο 

διαχωρισμό τάξεων για τους μαθητές 

από άλλη χώρα 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

329. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

330. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΜΑΘ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο μάθημα 

 ΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο παιχνίδι 

331.  Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΔΣΥΝΛΠΑΡ: Διάθεση συνεργασίας 

λόγω παρέας 

 ΔΣΥΝΛΒΟΗΘ: Διάθεση 

συνεργασίας λόγω βοήθειας 

332. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

333. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

334. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 

Συνέντευξη 22 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΑΓΟΡΙ 

ΤΑΞΗ: ΣΤ’ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΑΜΜΟΧΩΡΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 
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ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΠΡΟΣΦ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«πρόσφυγα» 

 ΜΔΟΡΠΡΟΣΦ: Μερική 

διάκριση για τον ορισμό του  

«πρόσφυγα» 

 ΜΔΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του 

«μετανάστη» 

  

335. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΕΙΔΗΣ: Εξοικείωση μέσα 

από ειδήσεις 

336. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΦΡΤΜΠΟ: χρήση της φράσης 

«ταξιδεύουν με τα πόδια» 

337. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΧΡΛΣΚΗΝ: Χρήση της λέξης 

«σκηνές» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

338.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή πρόσφυγα 

 ΑΙΣΘΑΒΕΒ: Αίσθημα αβεβαιότητας 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

339. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

για τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

340. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΑΝΩΤ: Αίσθηση χαράς 

 ΑΙΣΘΟΜΟΙΟΤ: Αίσθηση 

ομοιότητας 

341. Διάκριση των μαθητών άλλης 

χώρας από τους Έλληνες 

μαθητές 

 ΔΜΔΠΠΡΕΜ: Διαφοροποίηση των 

μαθητών άλλης χώρας από τους 

Έλληνες μαθητές 
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342. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

343. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

344. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΔΕΚΓΔΠΛΣΥΝ: Διάθεση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω συνεννόησης 

345. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΑΡΝΣΤΑΜΑΑΧ: Αρνητική στο 

διαχωρισμό τάξεων για τους μαθητές 

από άλλη χώρα 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

346. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

347. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΜΑΘ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο μάθημα 

 ΜΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Μερική 

προτίμηση για συνεργασία στο 

παιχνίδι 

348.  Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΔΣΥΝΛΠΑΡ: Διάθεση συνεργασίας 

λόγω παρέας 

349. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

350. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

 ΠΚΔΗΛΕΓΚ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει 
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εγκατάλειψη 

351. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 ΠΚΠΔΑΕΜΑΠΑΧ: Περιγραφή μιας 

κατάστασης που δηλώνει αγωνία 

επιβίωσης για τους μαθητές από 

άλλες χώρες 

 

Συνέντευξη 23 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΑΓΟΡΙ 

ΤΑΞΗ: ΣΤ’ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΑΜΜΟΧΩΡΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΠΡΟΣΦ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«πρόσφυγα» 

 ΔΕΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

ευκολία για τον ορισμό του  

«πρόσφυγα» 

 ΔΕΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση με 

ευκολία για τον ορισμό του 

«μετανάστη»  

352. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΕΙΔΗΣ: Εξοικείωση μέσα 

από ειδήσεις 

 ΕΞΜΕΕΡΓ: Εξοικείωση μέσα από 

έργα 

353. Χρήση λέξεων για την  ΧΡΛΚΑΤΑΣΚ: χρήση της λέξης 
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προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας «κατασκηνώσουν» 

354. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΛΣΚΗΝ: αναφορά στη λέξη 

«σκηνές» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

355.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή μετανάστη 

 ΑΙΣΘΦΥΓ: Αίσθημα φυγής 

356.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή πρόσφυγα 

 ΑΙΣΘΕΓΚΑΤ: Αίσθημα 

εγκατάλειψης 

 ΑΙΣΘΕΠΙΚ: Αίσθημα 

επικινδυνότητας 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

357. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

για τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

358. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΟΜΟΙΟΤ: Αίσθηση 

ομοιότητας 

359. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

360. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

361. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΔΕΚΓΔΠΛΣΥΝ: Διάθεση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω ταξιδιού 

362. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΘΕΤΣΤΑΜΑΑΧ: Θετική στο 

διαχωρισμό τάξεων για τους μαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΒΠΣΥΜΕΚΕΛΓΛ: Βασική 

προϋπόθεση για τους συμμαθητές η 
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εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

363. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

364. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΜΑΘ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο μάθημα 

 ΜΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Μερική 

προτίμηση για συνεργασία στο 

παιχνίδι 

365.  Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΔΣΥΝΛΠΑΡ: Διάθεση συνεργασίας 

λόγω παρέας 

 ΔΣΥΝΛΒΟ: Διάθεση συνεργασίας 

λόγω βοήθειας 

366. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

367. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

 ΠΚΔΗΛΕΓΚ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει 

εγκατάλειψη 

368. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 ΠΚΠΔΑΕΜΑΠΑΧ: Περιγραφή μιας 

κατάστασης που δηλώνει αγωνία 

επιβίωσης για τους μαθητές από 

άλλες χώρες 

 ΠΚΠΔΤΑΥΤ: Προσδιορισμός μιας 

κατάστασης που δηλώνει ταύτιση 
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Συνέντευξη 24 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΚΟΡΙΤΣΙ 

ΤΑΞΗ: ΣΤ’ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΑΜΜΟΧΩΡΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΟΙΚΙΑΚΑ 

(καταγωγή από Αλβανία) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΑΓΡΟΤΗΣ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΠΡΟΣΦ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«πρόσφυγα» 

 ΔΔΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του  

«πρόσφυγα» 

 ΔΔΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του 

«μετανάστη» 

  

369. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΠΑΙΔ: Εξοικείωση μέσα από 

παιδικά 

 ΕΞΜΕΕΙΔΗΣ: Εξοικείωση μέσα 

από ειδήσεις 

 ΕΞΜΕΕΡΓ: Εξοικείωση μέσα από 

έργα 

370. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΑΝΦΡΦΑΧ: αναφορά στη φράση 

«φεύγω από τη χώρα» 

 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

371. Αισθήματα απέναντι στους  ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 
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συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

για τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΕΣΥΝΧ: Έκφραση συναισθήματος 

χαράς 

372. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΟΜΟΙΟΤ: Αίσθηση 

ομοιότητας 

373. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

374. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΑΡΝΣΕΚΓΔΠ: Αρνητική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

375. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΑΡΝΣΤΑΜΑΑΧ: Αρνητική στάση 

στο διαχωρισμό τάξεων για τους 

μαθητές από άλλη χώρα 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

376. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

377. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΜΑΘ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο μάθημα 

378.  Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΔΣΥΝΛΠΑΡ: Διάθεση συνεργασίας 

λόγω παρέας 

 

379. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

380. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 
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εικόνας  ΠΚΔΗΛΕΓΚ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει 

εγκατάλειψη 

381. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 ΠΚΠΔΑΕΜΑΠΑΧ: Περιγραφή μιας 

κατάστασης που δηλώνει αγωνία 

επιβίωσης για τους μαθητές από 

άλλες χώρες 

 

Συνέντευξη 25 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΚΟΡΙΤΣΙ 

ΤΑΞΗ: ΣΤ’ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΑΜΜΟΧΩΡΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΑΓΡΟΤΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΑΝΕΡΓΟΣ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΠΡΟΣΦ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«πρόσφυγα» 

 ΔΔΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του  

«πρόσφυγα» 

 ΔΔΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του 

«μετανάστη» 
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382. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΠΑΙΔ: Εξοικείωση μέσα από 

παιδικά 

383. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΛΚΑΤΑΣΤΡ: Χρήση της λέξης 

«φεύγουν» 

 ΧΡΛΠΑΙΔ: Χρήση της λέξης 

«παιδιά» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή πρόσφυγα 

 ΑΙΣΘΕΠΙΚ: Αίσθημα 

επικινδυνότητας 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

384. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

για τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΕΣΥΝΛΥ: Έκφραση συναισθήματος 

λύπης 

385. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΧΑΡ: Αίσθηση χαράς 

386. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

387. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΑΡΝΣΕΚΓΔΠ: Αρνητική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

388. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΔΕΚΓΔΠΛΤΑΞ: Διάθεση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω βοήθειας 

389. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

 ΘΕΤΣΤΑΜΑΑΧ: Θετική στάση στο 

διαχωρισμό τάξεων για τους μαθητές 
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μαθητές άλλης χώρας από άλλη χώρα 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

390. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 

 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

391. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΜΑΘ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο μάθημα 

392.  Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΔΣΥΝΛΠΑΡ: Διάθεση συνεργασίας 

λόγω βοήθειας 

 

393. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

394. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

395. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 ΠΚΠΔΑΕΜΑΠΑΧ: Περιγραφή μιας 

κατάστασης που δηλώνει αγωνία 

επιβίωσης για τους μαθητές από 

άλλες χώρες 

 

Συνέντευξη 26 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΚΟΡΙΤΣΙ 

ΤΑΞΗ: Ε’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΔΟΥΈΙΑ ΣΕ 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 



172 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΜΔΟΡΜΕΤΑΝ: Μερική 

διάκριση για τον ορισμό του  

«μετανάστη» 

 ΔΕΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

ευκολία για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα»  

396. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΠΑΙΔ: Εξοικείωση μέσα από 

παιδικά 

397. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΛΦΕΥΓ: χρήση της λέξης 

«φεύγουν» 

398. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΛΠΑΙΔ: αναφορά στη λέξη  

«παιδάκια» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

399.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή μετανάστη 

 ΑΙΣΘΦΥΓ: Αίσθημα φυγής 

400.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή πρόσφυγα 

 ΑΙΣΘΕΓΚΑΤ: Αίσθημα 

εγκατάλειψης 

 ΑΙΣΘΕΠΙΚ: Αίσθημα 

επικινδυνότητας 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

401. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

για τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

402. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΑΝΩΤ: Αίσθηση ομοιότητας 

 ΑΙΣΘΑΜΦΙΒ: Αίσθηση αμφιβολίας 

 

403. Διάκριση των μαθητών άλλης  ΔΜΑΧΑΠΕΛΜΑΘ: Διαφοροποίηση 
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χώρας από τους Έλληνες 

μαθητές 

των μαθητών άλλης χώρας από τους 

Έλληνες μαθητές 

404. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

405. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

406. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΔΕΚΓΔΠΛΕΓ: Διάθεση εκμάθησης 

γλώσσας διαφορετικής προέλευσης 

λόγω εμπλουτισμού γνώσεων 

407. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΑΡΝΣΤΑΜΑΑΧ: Αρνητική στάση 

στο διαχωρισμό τάξεων για τους 

μαθητές από άλλη χώρα 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

408. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

409. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο μάθημα 

410.  Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΔΣΥΛΕΥΚ: Διάθεση συνεργασίας 

λόγω ευκολίας 

 ΔΣΥΛΓΝΩ: Διάθεση συνεργασίας 

λόγω γνωριμίας 

 ΔΣΥΛΣΤΗΡ: Διάθεση συνεργασίας 

λόγω στήριξης 

411. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΑΡΝΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 
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412. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

413. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα χαράς 

 

Συνέντευξη 27 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΚΟΡΙΤΣΙ 

ΤΑΞΗ: Ε’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΦΟΡΤΗΓΑ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

414. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΚΠΟΜΠ: Εξοικείωση μέσα 

από εκπομπές 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

415. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΑΡΝΔΣΠΕΑΑΛΧ: Αρνητική 

διάθεση για τους συμμαθητές που 

είναι από άλλη χώρα 

 

416. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΑΡΝΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Αρνητική 

στάση χρήσης της γλώσσας από 

συμμαθητές άλλης χώρας 

417. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΑΡΝΣΕΚΓΔΠ: Αρνητική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

418. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

 ΘΕΤΣΤΑΜΑΑΧ: Θετική στάση στο 

διαχωρισμό τάξεων για τους μαθητές 



175 
 

μαθητές άλλης χώρας από άλλη χώρα 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

419. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

420. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο παιχνίδι 

421. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΑΡΝΣΣΜΑΠΑΧ: Αρνητική στάση 

για συνεργασία με συμμαθητές από 

άλλη χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

422. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

423. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΔΣΥΝΧΑΡ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα χαράς 

 

Συνέντευξη 28 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: Αγόρι 

ΤΑΞΗ: Ε’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΣΤΗ ΔΕΗ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 
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1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΠΡΟΣΦ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«πρόσφυγα» 

 ΔΔΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του  

«μετανάστη» 

 ΔΔΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 

  

424. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΠΑΙΔ: Εξοικείωση μέσα από 

παιδικά 

 ΕΞΜΕΕΙΔΗΣ: Εξοικείωση μέσα 

από ειδήσεις 

425. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΛΚΑΤΦ: χρήση της λέξης 

«καταφύγιο» 

 ΧΡΛΠΕΡΠ: χρήση της λέξης 

«περπατάνε» 

426. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΛΠΑΙΔ: αναφορά στη λέξη  

«παιδάκια» 

 ΑΝΛΚΑΘ: αναφορά στη λέξη 

«κάθονται» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

427.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή μετανάστη 

 ΑΙΣΘΦΥΓ: Αίσθημα φυγής 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

428. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

για τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

429. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

 ΑΙΣΘΟΜΟΙΟΤ: Αίσθηση φιλίας 
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άλλη χώρα 

430. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΑΡΝΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Αρνητική 

στάση χρήσης της γλώσσας από 

συμμαθητές άλλης χώρας 

431. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

432. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΕΕΚΓΔΠΛΣΥΜΠ: Ενδιαφέρον 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω συνεννόησης 

433. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΑΡΝΣΤΑΜΑΑΧ: Αρνητική στάση 

στο διαχωρισμό τάξεων για τους 

μαθητές από άλλη χώρα 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

434. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

435. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΜΑΘ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο μάθημα 

436.  Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΔΣΥΝΛΣΤΗΡ: Διάθεση 

συνεργασίας λόγω στήριξης 

437. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

438. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

 ΠΚΔΗΛΟΔΕΜΚΑΤ: 

Προσδιορισμός κατάστασης που 

δηλώνει ότι δεν έχουν μόνιμη 

κατοικία 
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439. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 ΠΚΠΔΑΕΜΑΠΑΧ: Περιγραφή μιας 

κατάστασης που δηλώνει αγωνία 

επιβίωσης για τους μαθητές από 

άλλες χώρες 

 

Συνέντευξη 29 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΚΟΡΙΤΣΙ 

ΤΑΞΗ: Ε’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΣΤΗ ΔΕΗ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΔΔΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του  

«μετανάστη» 

 ΔΔΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 

 

440. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΠΑΙΔ: Εξοικείωση μέσα από 

παιδικά 

 ΕΞΜΕΕΚΠΟΜ: Εξοικείωση μέσα 

από εκπομπές 

441. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΛΚΑΤΦ: χρήση της λέξης 

«καταφύγιο» 
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 ΧΡΛΠΕΡΠ: χρήση της λέξης 

«περπατάνε» 

442. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΦΡΦΑΧ: αναφορά στη φράση 

«φεύγω από τη χώρα» 

 ΑΝΛΚΑΘ: αναφορά στη λέξη 

«κάθονται» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

443.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή μετανάστη 

 ΑΙΣΘΦΥΓ: Αίσθημα φυγής 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

444. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

για τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

445. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΟΜΟΙΟΤ: Αίσθηση φιλίας 

446. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

447. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

448. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΕΕΚΓΔΠΛΣΥΝΕΡΓ: Ενδιαφέρον 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω συνεργασίας 

449. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΘΕΤΣΤΑΜΑΑΧ: Θετική στάση στο 

διαχωρισμό τάξεων για τους μαθητές 

από άλλη χώρα 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

450. Συνεργασία με συμμαθητές  ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 
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από άλλη χώρα εντός τάξης συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

451. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΜΑΘ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο μάθημα 

 ΜΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Μερική 

προτίμηση για συνεργασία στο 

παιχνίδι 

452. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

453. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

454. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 ΠΚΠΔΑΕΜΑΠΑΧ: Περιγραφή μιας 

κατάστασης που δηλώνει αγωνία 

επιβίωσης για τους μαθητές από 

άλλες χώρες 

 

Συνέντευξη 30 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΑΓΌΡΙ 

ΤΑΞΗ: Ε’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΣΤΗ ΔΕΗ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 



181 
 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΠΡΟΣΦ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«πρόσφυγα» 

 ΔΔΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του  

«μετανάστη» 

 ΔΕΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

ευκολία για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 

 

  

455. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΦΡΒΣΠ: χρήση της φράσης «να 

βρουν το σπίτι τους» 

456. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΛΠΑΙΔ: αναφορά στη λέξη 

«παιδάκια» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

457.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή πρόσφυγα 

 ΑΙΣΘΕΓΚΑΤ: Αίσθημα 

εγκατάλειψης 

 ΑΙΣΘΚΙΝΔ: Αίσθημα κινδύνου 

 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

458. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

για τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

459. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΟΜΟΙΟΤ: Αίσθηση φιλίας 

460. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

461. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 
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διαφορετικής προέλευσης προέλευσης 

462. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΕΕΚΓΔΠΛΣΥΝΕΝ: Ενδιαφέρον 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω συνεννόησης 

 ΕΕΚΓΔΠΛΤΑΞ: Ενδιαφέρον 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω ταξιδιού 

463. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΑΡΝΣΤΑΜΑΑΧ: Αρνητική στάση 

στο διαχωρισμό τάξεων για τους 

μαθητές από άλλη χώρα 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

464. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 

 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

465. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο παιχνίδι 

466. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

467. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

468. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα χαράς 

 

Συνέντευξη 31 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 
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ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΚΟΡΙΤΣΙ 

ΤΑΞΗ: Ε’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΜΑΝΤΡΑ ΜΕ 

ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΜΕΤΑΝ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«μετανάστη» 

 ΑΠΑΣΟΠΡΟΣΦ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«πρόσφυγα» 

 ΔΔΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του  

«μετανάστη» 

 ΜΔΟΡΠΡΟΣΦ: Μερική 

διάκριση για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 

 

  

469. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΔΠ: Εξοικείωση μέσα από 

διάφορα προγράμματα 

 ΕΞΜΕΕΙΔΗΣ: Εξοικείωση μέσα 

από ειδήσεις 

470. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΑΝΦΡΜΤΠΡΑΓΜ: αναφορά στη 

φράση «μαζεύουν τα πράγματα» 

 ΑΝΛΦΕΥΓ: αναφορά  στη λέξη 

«φεύγουν» 

471. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΛΠΑΙΔ: αναφορά στη λέξη  

«παιδάκια» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

472.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή μετανάστη 

 ΑΙΣΘΦΥΓ: Αίσθημα φυγής 

 ΑΙΣΘΚΙΝΔ: Αίσθημα κινδύνου 
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473.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή πρόσφυγα 

 ΑΙΣΘΕΓΚΑΤ: Αίσθημα 

εγκατάλειψης 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

474. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΜΔΣΠΕΑΑΛΧ: Μερική διάθεση για 

τους συμμαθητές που είναι από άλλη 

χώρα 

475. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΔΙΑΦΟΡΕΤ: Αίσθηση 

διαφορετικότητας 

 ΑΙΣΘΟΜΟΙΟΤ: Αίσθηση 

ομοιότητας 

476. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

477. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΑΡΝΣΕΚΓΔΠ: Αρνητική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΘΕΤΣΤΑΜΑΑΧ: Θετική στάση στο 

διαχωρισμό τάξεων για τους μαθητές 

από άλλη χώρα 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

478. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

479. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στα παιχνίδια 

480.  Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΑΡΝΔΣΥΝΛΔΞΕΡ: Αρνητική 

διάθεση συνεργασίας λόγω του ότι 

«δεν τους ξέρει» 

481. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΑΡΝΣΣΜΑΠΑΧ: Αρνητική στάση 

για συνεργασία με συμμαθητές από 

άλλη χώρα  
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Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

482. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

 ΠΚΔΗΛΤΑΛ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει 

αποχωρισμό 

483. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 ΠΚΠΔΑΕΜΑΠΑΧ: Περιγραφή μιας 

κατάστασης που δηλώνει αγωνία 

επιβίωσης για τους μαθητές από 

άλλες χώρες 

 

 

 

Συνέντευξη 32 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΚΟΡΙΤΣΙ 

ΤΑΞΗ: Ε’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: SECURITY 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: SECURITY 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 
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1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΜΕΤΑΝ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«μετανάστη» 

 ΔΔΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του  

«μετανάστη» 

 ΜΔΟΡΠΡΟΣΦ: Μερική 

διάκριση για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 

 

  

484. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΤΑΙΝ: Εξοικείωση μέσα από 

ταινίες 

485. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΛΚ: χρήση της λέξης «κρατάνε» 

 ΧΡΛΦΕΥΓ: χρήση της λέξης 

«φεύγουν» 

486. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΛΣΚΗΝ: αναφορά στη λέξη  

«σκηνές» 

 ΑΝΛΡΟΥΧ: αναφορά στη λέξη 

«ρούχα» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

487.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή μετανάστη 

 ΑΙΣΘΦΥΓ: Αίσθημα φυγής 

488.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή πρόσφυγα 

 ΑΙΣΘΕΓΚΑΤ: Αίσθημα 

εγκατάλειψης 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

489. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση για 

τους συμμαθητές που είναι από άλλη 

χώρα 

490. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

 ΑΙΣΘΦΙΛ: Αίσθηση φιλίας 
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άλλη χώρα 

491. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

492. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

493. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΕΕΚΓΔΠΛΣΥΝ: Ενδιαφέρον 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω συνεννόησης 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

494. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

495. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο μάθημα 

496.  Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΔΣΥΛΓΝΩ: Διάθεση συνεργασίας 

λόγω γνωριμίας 

497. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΑΡΝΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

498. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

 ΠΚΔΗΛΤΑΛ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει ταύτιση 

499. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 
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Συνέντευξη 33 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΑΓΟΡΙ 

ΤΑΞΗ: Ε’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΣΤΗ ΔΕΗ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΜΔΟΡΜΕΤΑΝ: Μερική 

διάκριση για τον ορισμό του  

«μετανάστη» 

 ΔΕΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

ευκολία για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 

 

500. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΣΕΙΡ: Εξοικείωση μέσα από 

σειρές 

 ΕΞΜΕΠΑΙΔ: Εξοικείωση μέσα από 

παιδικά 

501. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΛΜΕΤΑΝ: χρήση της λέξης 

«μεταναστεύουν» 

 ΧΡΛΚΟΥΒ: χρήση της λέξης 

«κουβαλάνε» 

 ΧΡΛΠΟΛΕΜ: Χρήση της λέξης 

«πόλεμος» 

502. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΛΠΑΙΔ: αναφορά στη λέξη  

«παιδάκια» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

503.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή μετανάστη 

 ΑΙΣΘΦΥΓ: Αίσθημα φυγής 

504.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή πρόσφυγα 

 ΑΙΣΘΕΓΚΑΤ: Αίσθημα 

εγκατάλειψης 
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Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

505. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

για τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

506. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΦΙΛ: Αίσθηση φιλίας 

Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

507. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

508. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΑΡΝΣΤΑΜΑΑΧ: Αρνητική στάση 

στο διαχωρισμό τάξεων για τους 

μαθητές από άλλη χώρα 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

509. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

510. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στα παιχνίδια 

 ΜΠΣΥΣΤΜΑΘ: Μερική προτίμηση 

για συνεργασία στο μάθημα 

511.  Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΑΡΝΔΣΥΝΛΔΞΕΡ: Διάθεση 

συνεργασίας λόγω στήριξης 

512. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 
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513. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

 ΠΚΔΗΛΚΟΥΡ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει κούραση  

514. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΑΓΧ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα άγχους 

 

Συνέντευξη 34 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΑΓΟΡΙ 

ΤΑΞΗ: Ε’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΦΟΡΤΗΓΑ, 

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑΡΙΚΟ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΜΕΤΑΝ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«μετανάστη» 

 ΑΠΑΣΟΠΡΟΣΦ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«πρόσφυγα» 

 ΔΕΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση με 

ευκολία για τον ορισμό του  

«μετανάστη» 

 ΔΕΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

ευκολία για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 
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515. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΣΕΙΡ: Εξοικείωση μέσα από 

σειρές 

 ΕΞΜΕΠΑΙΔ: Εξοικείωση μέσα από 

παιδικά 

516. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΛΣΑΚ: χρήση της λέξης 

«σάκους»  

 ΧΡΛΚΟΥΒ: χρήση της λέξης 

«κουβαλάνε» 

 ΧΡΛΠΑΙΔ: Χρήση της λέξης 

«παιδάκια» 

 ΧΡΛΠΟΛΕΜ: Χρήση της λέξης 

«πόλεμος» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

517.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή μετανάστη 

 ΑΙΣΘΦΥΓ: Αίσθημα φυγής 

518.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή πρόσφυγα 

 ΑΙΣΘΕΓΚΑΤ: Αίσθημα 

εγκατάλειψης 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

519. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

για τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

520. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΧΑΡ: Αίσθηση χαράς 

 

521. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

522. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

523. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας  ΕΕΚΓΔΠΛΣΥΜΠ: Ενδιαφέρον 
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διαφορετικής προέλευσης εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω περιέργειας 

524. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΘΕΤΣΤΑΜΑΑΧ: Θετική στάση στο 

διαχωρισμό τάξεων για τους μαθητές 

από άλλη χώρα 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

525. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

526. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στα παιχνίδια 

 ΠΡΣΥΣΤΜΑΘ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο μάθημα 

527. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

528. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

529. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 

Συνέντευξη 35 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: Αγόρι 

ΤΑΞΗ: Ε’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΦΟΡΤΗΓΑ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 
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ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΠΡΟΣΦ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«πρόσφυγα» 

 ΔΔΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του  

«μετανάστη» 

 ΔΕΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

ευκολία για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 

  

530. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΠΑΙΔ: Εξοικείωση μέσα από 

ταινίες 

 ΕΞΜΕΕΙΔΗΣ: Εξοικείωση μέσα 

από ειδήσεις 

531. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΦΡΦΑΧ: χρήση της φράσης 

«φεύγω από τη χώρα» 

 ΧΡΛΚΟΥΒ: χρήση της λέξης 

«κουβαλάει» 

532. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΛΠΑΙΔ: αναφορά στη λέξη  

«παιδάκια» 

 ΑΝΛΚΑΤΑΣΚ: Αναφορά στη λέξη  

«κατασκηνώσει» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή πρόσφυγα 

 ΑΙΣΘΕΓΚΑΤ: Αίσθημα 

εγκατάλειψης 

 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

533. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

για τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 
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534. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΟΜΟΙΟΤ: Αίσθηση 

ομοιότητας 

 ΑΙΣΘΣΤΕΣΧΜΑΑΧ: Αίσθηση 

στεναχώριας σε σχέση με τους 

μαθητές από άλλη χώρα 

 

535. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

536. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

537. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΕΕΚΓΔΠΛΣΥΜΠ: Ενδιαφέρον 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω συνεννόησης 

538. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΘΕΤΣΤΑΜΑΑΧ: Θετική στάση στο 

διαχωρισμό τάξεων για τους μαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΤΚΕΚΕΓΛ: Θετική στάση 

για καλύτερη εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

539. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

540. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στα παιχνίδια 

541.  Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΔΣΥΝΛΣΤΗΡ: Διάθεση 

συνεργασίας λόγω στήριξης 

542. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 
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τάξης χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

543. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

544. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 

Συνέντευξη 36 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: Κορίτσι 

ΤΑΞΗ:ΣΤ’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΣΕ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΑ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΜΕΤΑΝ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«μετανάστη» 

 ΑΔΘΑΟΡΟΜΕΤΑΝ: 

Αδυναμία να θέσει τον 

ακριβή ορισμό για τον όρο 

«μετανάστη» 

 ΑΔΘΑΟΡΟΠΡΟΣΦ: 

Αδυναμία να θέσει τον 

ορισμό του «πρόσφυγα» 
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545. Εξοικείωση μέσα από 

την τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΚΠΟΜΠ: Εξοικείωση μέσα 

από ταινίες 

546. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΛΠΑΙΔ: χρήση της λέξης 

«παιδάκια» 

 ΧΡΛΤΑΛΑΙΠ: χρήση της λέξης 

«ταλαιπωρημένα» 

 ΧΡΛΚΟΥΒ: χρήση της λέξης 

«κουβαλάνε» 

547. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΛΑΣΤ: Αναφορά στη λέξη 

«άστεγα» 

Γ.  ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ  ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ 

ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

548. Αισθήματα απέναντι 

στους συμμαθητές που είναι 

από άλλη χώρα 

 ΔΔΗΛΔΣΕΑΑΛΧ: Διάθεση που 

δηλώνει δισταγμό για τους 

συμμαθητές που είναι από άλλη χώρα 

549. Αυτοεικόνα του 

μαθητή σε σχέση με τους 

μαθητές από άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΠΡΓΤΚΑΛ: Αίσθηση 

προσπάθειας για το καλύτερο 

550.  Συμπεριφορά 

μαθητών απέναντι στους 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΕΠΙΦΥΛ: Αίσθημα φιλικής 

διάθεσης 

551. Στάση απέναντι στη 

γλώσσα που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

552. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΑΡΝΣΕΚΓΔΠ: Αρνητική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

553. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΑΡΣΤΑΜΑΑΧ: Αρνητική στάση 

στο διαχωρισμό τάξεων για τους 

μαθητές από άλλη χώρα 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

554. Συνεργασία με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

εντός τάξης 

 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα εντός τάξης 

555. Προτίμηση μαθητών 

για συνεργασία με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΕΡΓ: Προτίμηση για 

συνεργασία σε εργασία 

 ΠΣΥΣΤΜΑΘ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο μάθημα 

556.  Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΑΡΝΣΥΝΛΕΗΦΙΛ: Αρνητική 

διάθεση συνεργασίας λόγω του ότι 

«έχει ήδη φίλους» 

557. Συνεργασία με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

εκτός τάξης 

 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Αρνητική στάση 

για συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα εκτός τάξης 

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

558. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

 ΠΚΔΗΛΟΔΕΜΚΑΤ: 

Προσδιορισμός κατάστασης που 

δηλώνει ότι δεν έχουν μόνιμη 

κατοικία 

559. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 ΠΚΠΔΑΕΜΑΠΑΧ: Περιγραφή μιας 

κατάστασης που δηλώνει αγωνία 

επιβίωσης για τους μαθητές από 

άλλες χώρες 

 

Συνέντευξη 37 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 ΦΥΛΟ: Κορίτσι 
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ΠΡΟΦΙΛ ΤΑΞΗ: Ε’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: Οικιακά 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: Σε φορτηγά 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΜΕΤΑΝ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«μετανάστη» 

 ΜΔΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση με 

ευκολία για τον ορισμό του  

«μετανάστη» 

 ΔΕΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

ευκολία για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 

  

560. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΚΠΟΜΠ: Εξοικείωση μέσα 

από σειρές 

561. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΛΚΑΤΑΣΚ: χρήση της λέξης 

«κατασκηνώνουν» 

562. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΛΣΚΗΝ: Αναφορά στη  λέξη 

«σκηνές» 

 ΑΝΛΠΑΙΔ: αναφορά στη λέξη  

«παιδάκια» 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

563. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

για τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

564. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους συμμαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΟΜ: Αίσθηση ομοιότητας  

565. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 
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συμμαθητές από άλλη χώρα άλλης χώρας 

566. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

567. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΔΕΚΓΔΠΛΑΣΥΝ: Διάθεση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω ανάγκης για 

συνεννόηση 

568. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΑΡΝΣΤΑΜΑΑΧ: Αρνητική στάση 

στο διαχωρισμό τάξεων για τους 

μαθητές από άλλη χώρα 

569. Στάση απέναντι στο πολιτισμό 

συμμαθητών άλλης χώρας 

 ΕΕΚΤΠΟΛΣΥΜΑΧ: Ενδιαφέρον 

για εκμάθηση του πολιτισμού των 

συμμαθητών από άλλη χώρα 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

570. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα εντός τάξης 

571. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο μάθημα 

 ΠΣΥΣΤΜΑΘ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο παιχνίδι 

572. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

573. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΟΔΕΜΚΑΤ: 

Προσδιορισμός κατάστασης που 

δηλώνει ότι δεν έχουν μόνιμη 

κατοικία 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 
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574. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 ΠΚΠΔΑΕΜΑΠΑΧ: Περιγραφή μιας 

κατάστασης που δηλώνει αγωνία 

επιβίωσης για τους μαθητές από 

άλλες χώρες 

 

Συνέντευξη 38 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: Αγόρι 

ΤΑΞΗ: Στ’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: Δασκάλα 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: Αστυνομικός 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΜΕΤΑΝ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«πρόσφυγα» 

 ΜΔΟΡΜΕΤΑΝ: Μερική 

διάκριση για τον ορισμό του  

«μετανάστη» 

 ΔΕΟΡΠΡΟΣΦ: Καμία 

διάκριση για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα»  

575. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΚΠΟΜΠ: Εξοικείωση μέσα 

από σειρές 

 ΕΞΜΕΕΙΠΓΟΝ: Εξοικείωση μέσα 

από ειδήσεις που παρακολουθούν οι 

γονείς 

576. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΛΜΕΤΑΝ: χρήση της λέξης  

«μεταναστεύουν» 
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 ΧΡΛΠΑΙΔ: Χρήση της λέξης 

«παιδάκια» 

577. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΛΣΚΗΝ: Αναφορά στη  λέξη  

«σκηνές» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

578.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή μετανάστη 

 ΑΙΣΘΛΥΠ: Αίσθημα λύπης 

 ΑΙΣΘΦΟΒ: Αίσθημα φόβου 

579.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή πρόσφυγα 

 ΑΙΣΘΕΓΚΑΤ: Αίσθημα 

εγκατάλειψης 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

580. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΔΔΗΛΔΣΕΑΑΛΧ: Διάθεση που 

δηλώνει δισταγμό για τους 

συμμαθητές που είναι από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

για τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

581. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΛΥΠ: Αίσθηση ασφάλειας 

582. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

583. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

584. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΕΕΚΓΔΠΛΣΥΜΠ: Ενδιαφέρον 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω συμπάθειας 

585. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΘΕΤΣΤΑΜΑΑΧ: Θετική στάση στο 

διαχωρισμό τάξεων για τους μαθητές 

από άλλη χώρα 



202 
 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

586. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΣΤΔΗΛΔΣΜΑΠΑΧ: Στάση που 

δηλώνει δισταγμό για συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα  

 Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΑΡΝΔΣΥΛΔΞΟΙΚ: Αρνητική 

διάθεση συνεργασίας λόγω του ότι 

«δεν ξέρει την οικογένεια του» 

587. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΑΡΝΣΣΜΑΠΑΧ: Αρνητική στάση 

για συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα εκτός τάξης 

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

588. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΤΑΛ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει ταλαιπωρία 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

589. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 ΠΚΠΔΑΕΜΑΠΑΧ: Περιγραφή μιας 

κατάστασης που δηλώνει αγωνία 

επιβίωσης για τους μαθητές από 

άλλες χώρες 

 

Συνέντευξη 39 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: Κορίτσι 

ΤΑΞΗ: ΣΤ’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΣΤΗ ΔΕΗ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 
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1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΜΕΤΑΝ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«μετανάστη» 

 ΑΠΑΣΟΠΡΟΣΦ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«πρόσφυγα» 

 ΜΔΟΡΜΕΤΑΝ: Μερική 

διάκριση για τον ορισμό του  

«μετανάστη» 

 ΔΔΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 

 ΔΔΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του 

«μετανάστη» 

 

 

 

  

590. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΣΕΙΡ: Εξοικείωση μέσα από 

σειρές 

591. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΛΠΟΛ: χρήση της λέξης 

«πόλεμος» 

 ΧΡΛΦΩΤ: χρήση της λέξης 

«φωτιές» 

 ΧΡΦΡΦΑΤΧ: χρήση της φράσης 

«φεύγουν από τη χώρα» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

592.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή μετανάστη 

 ΑΙΣΘΛΥΠ: Αίσθημα λύπης 

 

593.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή πρόσφυγα 

 ΑΙΣΘΕΓΚΑΤ: Αίσθημα 

εγκατάλειψης 
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Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

594. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

για τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

595. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΟΜΟΙΤ: Αίσθηση ομοιότητας 

596. Διάκριση των μαθητών άλλης 

χώρας από τους Έλληνες 

μαθητές 

 ΔΜΑΧΑΠΕΛΜΑΘ: Διαφοροποίηση 

των μαθητών άλλης χώρας από τους 

Έλληνες μαθητές 

 ΧΑΡΣΥΑΠΑΧΞ: Χαρακτηρισμός 

των συμμαθητών από άλλη χώρα ως 

«ξένοι» 

597. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

598. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

599. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΕΕΚΓΔΠΛΠΕΡΙΕΡΓ: Ενδιαφέρον 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω περιέργειας 

600. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΘΕΤΣΤΑΜΑΑΧ: Θετική στάση στο 

διαχωρισμό τάξεων για τους μαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΤΚΕΚΕΓΛ: Θετική στάση 

για καλύτερη εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

601. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με μαθητές από άλλη 
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χώρα εντός τάξης 

602. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΜΑΘ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο μάθημα 

603. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΑΠΡΣΜΑΠΑΧ: Απροθυμία για 

συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

604. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

605. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα χαράς 

 

 

Συνέντευξη 40 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: Κορίτσι 

ΤΑΞΗ: ΣΤ’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΣΤΗ ΔΕΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΟΡΥΧΕΙΟ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΜΕΤΑΝ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«μετανάστη» 

 ΑΠΑΣΟΠΡΟΣΦ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«πρόσφυγα» 

 ΔΔΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση με 
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δυσκολία για τον ορισμό του  

«μετανάστη» 

 ΔΔΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 

 

 

 

 

 

  

606. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΣΕΙΡ: Εξοικείωση μέσα από 

σειρές 

607. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΛΦΤΩΧ: χρήση της λέξης 

«φτωχοί» 

 ΧΡΦΡΠΤΑΞ: χρήση της φράσης 

«παράνομο ταξίδι» 

608. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΛΠΑΙΔ: αναφορά στη λέξη  

«παιδάκια» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

609.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή μετανάστη 

 ΑΙΣΘΛΥΠ: Αίσθημα καλής 

πρόθεσης 

610.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή πρόσφυγα 

 ΑΙΣΘΕΓΚΑΤ: Αίσθημα ξένου 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

611. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΔΕΠΙΦΣΠΕΑΑΛΧ: Διάθεση 

επιφύλαξης για τους συμμαθητές που 

είναι από άλλη χώρα 

612. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΛΥΠ: Αίσθηση αμηχανίας 

613. Διάκριση των μαθητών άλλης  ΔΜΑΧΑΠΕΛΜΑΘ: Διαφοροποίηση 
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χώρας από τους Έλληνες 

μαθητές 

των μαθητών άλλης χώρας από τους 

Έλληνες μαθητές 

 ΧΑΡΣΥΑΠΑΧΞ: Χαρακτηρισμός 

των συμμαθητών από άλλη χώρα ως 

«ξένοι» 

614. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

615. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

616. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΕΕΚΓΔΠΛΣΥΝ: Ενδιαφέρον 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω συνεννόησης 

617. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΘΕΤΣΤΑΜΑΑΧ: Θετική στάση στο 

διαχωρισμό τάξεων για τους μαθητές 

από άλλη χώρα 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

618. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

 ΔΔΗΛΔΣΕΑΑΛΧ: Διάθεση που 

δηλώνει δισταγμό για τους 

συμμαθητές που είναι από άλλη χώρα 

619. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΜΑΘ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο μάθημα 

620.  Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΔΣΥΝΛΣΤΗΡ: Διάθεση 

συνεργασίας λόγω στήριξης 

621. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα εκτός τάξης 
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Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

622. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΚΔΣΥΝΑΛΛΗΛ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

αλληλεγγύης 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

623. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 ΚΑΠΔΣΥΝΠΡΟΣΦ: Κατάσταση 

που δημιουργεί συναισθήματα 

προσφοράς  

 

Συνέντευξη 41 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: Αγόρι 

ΤΑΞΗ: ΣΤ’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: - 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: - 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΠΡΟΣΦ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«πρόσφυγα» 

 ΔΕΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση με 

ευκολία για τον ορισμό του  

«μετανάστη» 

 ΔΕΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

ευκολία για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 

  



209 
 

624. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΚΠΟΜΠ: Εξοικείωση μέσα 

από αθλητικά 

625. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΛΠΟΛ: χρήση της λέξης 

«πόλεμος» 

 ΧΡΛΚΟΥΒ: χρήση της λέξης 

«κουβαλάνε» 

 ΧΡΦΡΦΑΤΧ: χρήση της φράσης 

«φεύγουν από τη χώρα» 

626. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΛΚΑΤΑΦ: αναφορά στη λέξη 

«καταφύγιο» 

 ΑΝΛΠΑΙΔ: αναφορά στη λέξη  

«παιδάκια» 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

627. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

για τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

628. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΛΥΠ: Αίσθηση ομοιότητας 

629. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

630. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

631. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΕΕΚΓΔΠΛΠΕΡΙΕ: Ενδιαφέρον 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω περιέργειας 

632. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΑΡΝΣΤΑΜΑΑΧ: Αρνητική στάση 

στο διαχωρισμό τάξεων για τους 

μαθητές από άλλη χώρα 
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 ΘΕΤΣΤΚΕΚΕΓΛ: Θετική στάση 

για καλύτερη εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

633. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

634. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στα παιχνίδια 

 ΠΣΥΣΤΖΩΓΡ: Προτίμηση για 

συνεργασία στη ζωγραφική 

635.  Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΑΡΝΣΥΝΛΕΗΦΙΛ: Αρνητική 

διάθεση συνεργασίας λόγω του ότι 

«έχει ήδη φίλους» 

636. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΑΡΝΣΣΜΑΠΑΧ: Αρνητική στάση 

για συνεργασία με συμμαθητές από 

άλλη χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

637. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΤΑΛ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει ταλαιπωρία 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

638. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 ΠΚΠΔΑΕΜΑΠΑΧ: Περιγραφή μιας 

κατάστασης που δηλώνει αγωνία 

επιβίωσης για τους μαθητές από 

άλλες χώρες 

 

Συνέντευξη 42 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 
ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: Αγόρι 
ΤΑΞΗ: Στ’ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΕ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΠΡΟΣΦ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«πρόσφυγα» 

 ΑΠΝΣΟΡΜΕΤΑΝ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«μετανάστη» 

 ΜΔΟΡΜΕΤΑΝ: Μερική 

διάκριση για τον ορισμό του  

«μετανάστη» 

 ΔΔΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 

 
  

639. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΚΠΟΜΠ: Εξοικείωση μέσα από 

αθλητικά 

 

640. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1ης εικόνας 

 ΧΡΛΣΑΚ: χρήση της λέξης «σάκους» 

 ΧΡΛΚΡΑΤ: χρήση της λέξης 

«κρατάνε» 

641. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2ης εικόνας 

 ΑΝΛΠΑΙΔ: αναφορά στη λέξη  

«παιδάκια» 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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642. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση για 

τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

643. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΛΥΠ: Αίσθηση φιλίας 

644. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από 

συμμαθητές άλλης χώρας 

645. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

646. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΕΕΚΓΔΠΛΣΥΝ: Ενδιαφέρον 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω συνεννόησης 

647. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΑΡΝΣΤΑΜΑΑΧ: Αρνητική στάση στο 

διαχωρισμό τάξεων για τους 

μαθητές από άλλη χώρα 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

648. Συνεργασία με συμμαθητές 
από άλλη χώρα εντός τάξης 

 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

649. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στα παιχνίδια 

650. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

651. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

 ΠΚΔΗΛΤΑΛ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει 
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εικόνας ταλαιπωρία 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

652. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 ΠΚΔΔΠΡΟΣ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει δυσκολία 

στη προσαρμογή 

 

Συνέντευξη 43 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: Αγόρι 

ΤΑΞΗ: ΣΤ’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΟΡΥΧΕΙΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΦΟΡΤΗΓΑ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΠΡΟΣΦ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«πρόσφυγα» 

 ΜΔΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του  

«μετανάστη» 

 ΔΕΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

ευκολία για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 
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653. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΚΠΟΜΠ: Εξοικείωση μέσα 

από κωμωδίες  

 Επιρροή από τους γονείς για τους 

πρόσφυγες και μετανάστες 

654. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΛΚΟΥΒ: χρήση της λέξης 

«κουβαλάνε» 

 ΧΡΦΡΑΧ: Χρήση της φράσης 

«αλλάζω χώρα» 

655. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΦΡΔΕΦ: Αναφορά στη φράση 

«δεν έχουν φίλους» 

 ΑΝΛΔΥΣ: Αναφορά στη λέξη 

«δυσαρεστημένοι» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

656.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή πρόσφυγα 

 ΑΙΣΘΕΓΚΑΤ: Αίσθημα 

εγκατάλειψης 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

657. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΔΔΛΣΠΕΑΑΛΧ: Διάθεση που 

δηλώνει λύπη για τους συμμαθητές 

που είναι από άλλη χώρα 

658. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΛΥΠ: Αίσθηση στήριξης  

659. Διάκριση των μαθητών άλλης 

χώρας από τους Έλληνες 

μαθητές 

 ΔΜΑΧΑΠΕΛΜΑΘ: Διαφοροποίηση 

των μαθητών άλλης χώρας από τους 

Έλληνες μαθητές 

660. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

661. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 



215 
 

662. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΕΕΚΓΔΠΛΣΥΜΠ: Ενδιαφέρον 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω περιέργειας 

663. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΘΕΤΣΤΑΜΑΑΧ: Θετική στάση στο 

διαχωρισμό τάξεων για τους μαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΤΚΕΚΕΓΛ: Θετική στάση 

για καλύτερη εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

664. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 

 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

665. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΜΑΘ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο μάθημα 

666.  Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΔΣΥΝΛΣΤΗΡ: Διάθεση 

συνεργασίας λόγω ευκολίας 

667. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με μαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

668. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΤΑΛ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει 

αποχωρισμό 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

669. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 ΠΚΔΔΠΡΟΣ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει δυσκολία 
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στη προσαρμογή 

 

Συνέντευξη 44 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: Αγόρι 

ΤΑΞΗ: ΣΤ’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΦΟΡΤΗΓΑ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΜΕΤΑΝ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«μετανάστη» 

 ΑΠΑΣΟΠΡΟΣΦ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«πρόσφυγα» 

 ΔΔΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του  

«μετανάστη» 

 ΜΔΟΡΠΡΟΣΦ: Μερική 

διάκριση για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 

670. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΠΑΙΔ: Εξοικείωση μέσα από 

παιδικά 

 ΕΞΜΕΕΙΔΗΣ: Εξοικείωση μέσα 

από ειδήσεις 

671. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΦΡΦΑΧ: χρήση της φράσης 

«φεύγω από τη χώρα» 

 ΧΡΛΚΡΑΤ: χρήση της λέξης 

«κρατάνε» 

 ΧΡΛΒΑΛ: χρήση της λέξης 
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«βαλίτσες» 

672. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΛΦΤΩΧ: Αναφορά στη λέξη 

«φτώχεια» 

 ΑΝΛΠΑΙΔ: αναφορά στη λέξη  

«παιδάκια» 

 ΑΝΛΚΟΥΡ: Αναφορά στη λέξη 

«κουρασμένα» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

673.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή πρόσφυγα 

 ΑΙΣΘΕΓΚΑΤ: Αίσθημα 

εγκατάλειψης 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

674. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

για τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΦΠΑΡΕΑΧ: Αίσθημα φόβου 

για πιθανές αρρώστιες που έρχονται 

από άλλη χώρα 

675. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΑΝΩΤ: Αίσθηση 

ανωτερότητας 

676. Διάκριση των μαθητών άλλης 

χώρας από τους Έλληνες 

μαθητές 

 ΔΜΑΧΑΠΕΛΜΑΘ: Διαφοροποίηση 

των μαθητών άλλης χώρας από τους 

Έλληνες μαθητές 

677. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

678. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

679. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΕΕΚΓΔΠΛΣΥΜΠ: Ενδιαφέρον 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 
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προέλευσης λόγω περιέργειας 

680. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΜΣΤΑΜΑΑΧ: Μερική στάση στο 

διαχωρισμό τάξεων για τους μαθητές 

από άλλη χώρα 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

681. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Αρνητική στάση 

για συνεργασία με συμμαθητές από 

άλλη χώρα  

682. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στα παιχνίδια 

683.  Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΑΡΝΔΣΥΝΛΕΗΦΙΛ: Αρνητική 

διάθεση συνεργασίας λόγω του ότι 

«έχει ήδη φίλους» 

 ΑΡΝΔΣΥΝΛΔΓΝΓΛ: Αρνητική 

διάθεση συνεργασίας λόγω του ότι 

«δεν γνωρίζουν τη γλώσσα» 

684. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΑΡΝΣΣΜΑΠΑΧ: Αρνητική στάση 

για συνεργασία με συμμαθητές από 

άλλη χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

685. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

686. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 ΠΚΠΔΑΕΜΑΠΑΧ: Περιγραφή μιας 

κατάστασης που δηλώνει αγωνία 

επιβίωσης για τους μαθητές από 

άλλες χώρες 
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Συνέντευξη 45 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: Αγόρι 

ΤΑΞΗ: ΣΤ’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΕ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΤΗ 

ΔΕΗ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΜΕΤΑΝ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«μετανάστη» 

 ΑΠΑΣΟΠΡΟΣΦ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«πρόσφυγα» 

 ΔΔΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του  

«μετανάστη» 

 ΜΔΟΡΠΡΟΣΦ: Μερική 

διάκριση για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 

  

687. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΠΑΙΔ: Εξοικείωση μέσα από 

παιδικά 

 ΕΞΜΕΕΙΔΗΣ: Εξοικείωση μέσα 

από ειδήσεις 

688. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΦΡΦΑΧ: χρήση της φράσης 

«φεύγω από τη χώρα» 

 ΧΡΛΚΟΥΒ: χρήση της λέξης 

«κουβαλάνε» 

689. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΛΚΑΤΑΥΛ: Αναφορά στη λέξη 

«καταυλισμός» 
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 ΑΝΛΠΑΙΔ: αναφορά στη λέξη  

«παιδάκια» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

690.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή μετανάστη 

 ΑΙΣΘΦΥΓ: Αίσθημα φυγής 

691.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή πρόσφυγα 

 ΑΙΣΘΕΓΚΑΤ: Αίσθημα 

εγκατάλειψης 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

692. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

για τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

693. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΑΝΩΤ: Αίσθηση ομοιότητας 

 ΑΙΣΘΣΤΗΡ: Αίσθηση στήριξης 

694. Διάκριση των μαθητών άλλης 

χώρας από τους Έλληνες 

μαθητές 

 ΔΜΑΧΑΠΕΛΜΑΘ: Διαφοροποίηση 

των μαθητών άλλης χώρας από τους 

Έλληνες μαθητές 

695. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

696. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

697. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΕΕΚΓΔΠΛΣΥΜΠ: Ενδιαφέρον 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω περιέργειας 

698. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΑΡΝΣΤΑΜΑΑΧ: Αρνητική στάση 

στο διαχωρισμό τάξεων για τους 

μαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΤΚΕΚΕΓΛ: Θετική στάση 

για καλύτερη εκμάθηση της 
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ελληνικής γλώσσας 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

699. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

700. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στα παιχνίδια 

701. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΑΡΝΣΣΜΑΠΑΧ: Αρνητική στάση 

για συνεργασία με συμμαθητές από 

άλλη χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

702. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

 ΠΚΔΗΛΤΑΛ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει ταλαιπωρία 

703. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 ΠΚΠΔΑΕΜΑΠΑΧ: Περιγραφή μιας 

κατάστασης που δηλώνει αγωνία 

επιβίωσης για τους μαθητές από 

άλλες χώρες 

 

Συνέντευξη 46 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 
ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΚΟΡΙΤΣΙ 
ΤΑΞΗ: ΣΤ’ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΣΤΙΣ ΠΕΤΡΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΦΟΡΤΗΓΑ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ ΚΑΙ 
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΠΡΟΣΦ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«πρόσφυγα» 

 ΔΔΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του  

«πρόσφυγα» 

 ΜΔΟΡΜΕΤΑΝ: Μερική 

διάκριση για τον ορισμό του 

«μετανάστη» 

704. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΠΑΙΔ: Εξοικείωση μέσα από 

παιδικά 

 ΕΞΜΕΚΠΟΜΠ: Εξοικείωση μέσα από 

εκπομπές 

705. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1ης εικόνας 

 ΧΡΦΡΦΠΑΤΡ: χρήση της φράσης 

«φεύγω από τη πατρίδα» 

 ΧΡΛΑΝΘΡ: χρήση της λέξης 

«ανθρώπους» 

706. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2ης εικόνας 

 ΑΝΛΚΑΤΑΥΛ: αναφορά στη λέξη 

«σκηνές» 

 ΑΝΛΠΑΙΔ: αναφορά στη λέξη  

«παιδάκια» 

 ΑΝΦΡΔΕΧΑΡ: αναφορά στη φράση 

«δεν είναι χαρούμενα» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

707.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή μετανάστη 

 ΑΙΣΘΦΥΓ: Αίσθημα φυγής 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

708. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

 ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση για 

τους συμμαθητές που είναι από 



223 
 

άλλη χώρα άλλη χώρα 

 ΕΣΥΝΧ: έκφραση συναισθήματος 

χαράς 

709. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΑΝΩΤ: Αίσθηση ομοιότητας 

 ΑΙΣΘΣΤΗΡ: Αίσθηση φιλίας 

710. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από 

συμμαθητές άλλης χώρας 

711. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

712. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΕΕΚΓΔΠΛΤΑΞ: Ενδιαφέρον 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω ταξιδιών 

713. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΑΡΝΣΤΑΜΑΑΧ: Αρνητική στάση στο 

διαχωρισμό τάξεων για τους 

μαθητές από άλλη χώρα 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

714. Συνεργασία με συμμαθητές 
από άλλη χώρα εντός τάξης 

 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από 

άλλη χώρα  

715. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο μάθημα 

 ΜΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Μερική προτίμηση 

για συνεργασία στο παιχνίδι 

716.  Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΔΣΥΝΛΣΤΗΡ: Διάθεση συνεργασίας 

λόγω στήριξης 

717. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΑΡΝΣΣΜΑΠΑΧ: Αρνητική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από 

άλλη χώρα  



224 
 

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

718. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

719. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 ΠΚΠΔΑΕΜΑΠΑΧ: Περιγραφή μιας 

κατάστασης που δηλώνει ανάγκη για 

παροχή βοήθειας 

 

Συνέντευξη 47 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΚΟΡΙΤΣΙ 

ΤΑΞΗ: ΣΤ’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΣΤΑ ΖΩΑ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΜΕΤΑΝ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«μετανάστη» 

 ΑΠΑΣΟΠΡΟΣΦ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«πρόσφυγα» 

 ΔΕΟΡΜΕΤΑΝ: Διάκριση με 

ευκολία για τον ορισμό του  

«μετανάστη» 

 ΔΕΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

ευκολία για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 
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720. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΕΡΓ: Εξοικείωση μέσα από 

έργα  

 Επιρροή από τους γονείς για τους 

πρόσφυγες και μετανάστες 

721. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΦΡΦΑΧ: χρήση της φράσης 

«φεύγω από τη χώρα» 

 ΧΡΛΚΟΥΒ: χρήση της λέξης 

«κουβαλάνε» 

722. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΧΡΛΚΑΤΑΥΛ: χρήση της λέξης 

«καταυλισμός» 

 ΑΝΛΠΑΙΔ: αναφορά στη λέξη  

«παιδάκια» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

723.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή μετανάστη 

 ΑΙΣΘΦΥΓ: Αίσθημα φυγής 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

724. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

για τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΔΔΗΛΔΣΕΑΑΛΧ: Διάθεση που 

δηλώνει δισταγμό για τους 

συμμαθητές που είναι από άλλη χώρα 

725. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΑΝΩΤ: Αίσθηση ομοιότητας 

 

726. Διάκριση των μαθητών άλλης 

χώρας από τους Έλληνες 

μαθητές 

 ΔΜΑΧΑΠΕΛΜΑΘ: Διαφοροποίηση 

των μαθητών άλλης χώρας από τους 

Έλληνες μαθητές 

727. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 
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728. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΑΡΝΣΕΚΓΔΠ: Αρνητική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

729. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΑΡΝΣΤΑΜΑΑΧ: Αρνητική στάση 

στο διαχωρισμό τάξεων για τους 

μαθητές από άλλη χώρα 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

730. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Αρνητική στάση 

για συνεργασία με συμμαθητές από 

άλλη χώρα  

731. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στα παιχνίδια 

732. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΜΣΣΜΑΠΑΧ: Μερική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

733. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

 ΠΚΔΗΛΤΑΛ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει ταλαιπωρία 

734. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 ΚΑΔΣΥΝΑΠΟΞ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

αποξένωσης 

 

Συνέντευξη 48 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 
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ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΑΓΟΡΙ 
ΤΑΞΗ: ΣΤ’ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΜΕΤΑΝ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«μετανάστη» 

 ΜΔΟΡΜΕΤΑΝ: Μερική 

διάκριση για τον ορισμό του  

«μετανάστη» 

 ΔΔΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 

 
 
  

735. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1ης εικόνας 

 ΧΡΛΚΟΥΒ: χρήση της λέξης 

«κουβαλάνε» 

 ΧΡΛΠΕΡ: Χρήση της λέξης 

«περπατάνε» 

736. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2ης εικόνας 

 ΑΝΛΚΑΤΑΥΛ: Αναφορά στη λέξη 

«σκηνές» 

 ΑΝΛΠΑΙΔ: αναφορά στη λέξη  

«παιδάκια» 

 ΑΝΛΑΣΤΕΓ: αναφορά στη λέξη 

«άστεγα» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

737.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή μετανάστη 

 ΑΙΣΘΦΥΓ: Αίσθημα φυγής 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

738. Αισθήματα απέναντι στους  ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση για 
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συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

739. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΑΝΩΤ: Αίσθηση ομοιότητας 
 

740. Διάκριση των μαθητών άλλης 

χώρας από τους Έλληνες 

μαθητές 

 ΔΜΑΧΑΠΕΛΜΑΘ: Διαφοροποίηση 

των μαθητών άλλης χώρας από τους 

Έλληνες μαθητές 

741. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από 

συμμαθητές άλλης χώρας 

742. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΑΡΝΣΕΚΓΔΠ: Αρνητική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

743. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΕΕΚΓΔΠΛΠΕΡ: Ενδιαφέρον 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω περιέργειας 

744. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΑΡΝΣΤΑΜΑΑΧ: Αρνητική στάση στο 

διαχωρισμό τάξεων για τους 

μαθητές από άλλη χώρα 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

745. Συνεργασία με συμμαθητές 
από άλλη χώρα εντός τάξης 

 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από 

άλλη χώρα  

746. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στα παιχνίδια 

747.  Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΔΣΥΝΛΒΟΗΘ: Διάθεση συνεργασίας 

λόγω βοήθειας 

748. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

 ΘΕΤΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από 
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τάξης άλλη χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

749. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

 ΠΚΔΗΛΤΑΛ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει 

ταλαιπωρία 

750. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 ΠΚΠΔΑΕΜΑΠΑΧ: Περιγραφή μιας 

κατάστασης που δηλώνει αγωνία 

επιβίωσης για τους μαθητές από 

άλλες χώρες 

 

Συνέντευξη 49 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΑΓΟΡΙ 

ΤΑΞΗ: ΣΤ’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΑ 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ: ΑΛΒΑΝΙΑ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 

1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΜΔΟΡΜΕΤΑΝ: Μερική 

διάκριση για τον ορισμό του  

«μετανάστη» 

 ΔΔΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

δυσκολία για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 
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751. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΕΤΡΑΓ: Εξοικείωση μέσα από 

τραγούδια 

752. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΛΚΟΥΒ: χρήση της λέξης 

«κουβαλάνε» 

 ΧΡΛΤΣΑΝΤ: χρήση της λέξης 

«τσάντα» 

 ΧΡΛΣΧΟΛ: χρήση της λέξης 

«σχολείο» 

753. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΛΠΑΙΔ: αναφορά στη λέξη  

«παιδάκια» 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

754. Αισθήματα απέναντι στους 

συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

 ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 

για τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

755. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΔΙΑΦΟΡ: Αίσθηση 

διαφορετικότητας 

 ΑΙΣΘΦΙΛ: Αίσθηση φιλίας 

 

756. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

757. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΘΕΤΝΣΕΚΓΔΠ: Θετική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

758. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΕΕΚΓΔΠΛΣΥΝΕΝ: Ενδιαφέρον 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω συνεννόησης 

759. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΑΡΝΣΤΑΜΑΑΧ: Αρνητική στάση 

στο διαχωρισμό τάξεων για τους 

μαθητές από άλλη χώρα 
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Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

760. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 

 ΜΣΣΜΑΠΑΧ: Μερική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

761. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στα παιχνίδια 

 ΠΣΥΣΤΜΑΘ: Προτίμηση για 

συνεργασία στο μάθημα 

762.  Λόγοι συνεργασίας με 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΔΣΥΝΛΑΓΦΙΛ: Διάθεση 

συνεργασίας λόγω ανάγκης για φιλία 

763. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

τάξης 

 ΘΕΤΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

764. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

 ΠΚΔΗΛΤΑΛ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει ταλαιπωρία 

765. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΠΚΠΔΑΕΜΑΠΑΧ: Περιγραφή μιας 

κατάστασης που δηλώνει αγωνία 

επιβίωσης για τους μαθητές από 

άλλες χώρες 

 

Συνέντευξη 50 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΥΛΟ: ΑΓΟΡΙ 

ΤΑΞΗ: ΣΤ’ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤ.: ΑΝΕΡΓΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤ.: ΣΗ ΔΕΗ 

Α.  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ   « ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» 
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1. Διάκριση των όρων 

πρόσφυγα και 

μετανάστη 

 ΑΠΑΣΟΠΡΟΣΦ: Απλή 

αναφορά στον όρο 

«πρόσφυγα» 

 ΜΔΟΡΜΕΤΑΝ: Μερική 

διάκριση για τον ορισμό του  

«μετανάστη» 

 ΔΕΟΡΠΡΟΣΦ: Διάκριση με 

ευκολία για τον ορισμό του 

«πρόσφυγα» 

 

766. Εξοικείωση μέσα από την 

τηλεόραση 

 ΕΞΜΤΑΙΝ: Εξοικείωση μέσα από 

ταινίες 

 

767. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 1
η
ς εικόνας 

 ΧΡΛΠΑΙΔ: χρήση της λέξης 

«παιδάκι» 

 ΧΡΛΠΕΡ: Χρήση της λέξης 

«προχωράει» 

768. Χρήση λέξεων για την 

προσέγγιση της 2
ης

 εικόνας 

 ΑΝΛΠΑΙΔ: αναφορά στη λέξη  

«παιδάκια» 

 ΑΝΛΣΚΗΝ: Αναφορά στη λέξη 

«σκηνές» 

 ΑΝΛΦΤΩΧ: Αναφορά στη λέξη 

«φτωχά» 

Β.  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

769.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή μετανάστη 

 ΑΙΣΘΦΥΓ: Αίσθημα φυγής 

 ΑΙΣΘΠΡΟΣ: Αίσθημα προσαρμογής 

770.  Αισθήματα απέναντι στο 

μαθητή πρόσφυγα 

 ΑΙΣΘΕΓΚΑΤ: Αίσθημα 

εγκατάλειψης 

Γ. ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

771. Αισθήματα απέναντι στους  ΘΕΤΔΣΠΕΑΑΛΧ: Θετική διάθεση 
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συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

για τους συμμαθητές που είναι από 

άλλη χώρα 

772. Αυτοεικόνα του μαθητή σε 

σχέση με τους μαθητές από 

άλλη χώρα 

 ΑΙΣΘΧΑΡ: Αίσθηση χαράς 

 

773. Διάκριση των μαθητών άλλης 

χώρας από τους Έλληνες 

μαθητές 

 ΔΜΑΧΑΠΕΛΜΑΘ: Διαφοροποίηση 

των μαθητών άλλης χώρας από τους 

Έλληνες μαθητές 

774. Στάση απέναντι στη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι 

συμμαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΧΡΓΣΥΜΑΧ: Θετική στάση 

χρήσης της γλώσσας από συμμαθητές 

άλλης χώρας 

775. Στάση απέναντι στην 

εκμάθηση γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΜΣΕΚΓΔΠ: Μερική στάση 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης 

776. Λόγοι εκμάθησης γλώσσας 

διαφορετικής προέλευσης 

 ΕΕΚΓΔΠΛΠΕΡ: Ενδιαφέρον 

εκμάθησης γλώσσας διαφορετικής 

προέλευσης λόγω περιέργειας 

777. Στάση απέναντι στον 

διαχωρισμό τάξεων από  

μαθητές άλλης χώρας 

 ΑΡΝΣΤΑΜΑΑΧ: Αρνητική στάση 

στο διαχωρισμό τάξεων για τους 

μαθητές από άλλη χώρα 

 ΘΕΤΣΤΚΕΚΕΓΛ: Θετική στάση 

για καλύτερη εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

778. Συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα εντός τάξης 
 ΘΕΤΣΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 

χώρα  

779. Προτίμηση μαθητών για 

συνεργασία με συμμαθητές 

από άλλη χώρα 

 ΠΣΥΣΤΠΑΙΧΝ: Προτίμηση για 

συνεργασία στα παιχνίδια 

780. Συνεργασία με 

μαθητές από άλλη χώρα εκτός 

 ΘΕΤΣΜΑΠΑΧ: Θετική στάση για 

συνεργασία με συμμαθητές από άλλη 
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τάξης χώρα  

Ε. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

781. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 1ης 

εικόνας 

 ΠΚΔΗΛΘΛΙΨ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει θλίψη 

 ΠΚΔΗΛΤΑΛ: Προσδιορισμός 

κατάστασης που δηλώνει μοναξιά 

782. Αναστοχασμός των 

συναισθημάτων της 2ης 

εικόνας 

 

 ΚΑΠΔΣΥΝΣΤΕΝ: Κατάσταση που 

δημιουργεί συναισθήματα 

στεναχώριας 

 ΚΑΠΔΣΥΝΠΡΟΣΦ: Κατάσταση 

που δημιουργεί συναισθήματα 

προσφοράς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

(Αρχείο ατομικής συνέντευξης 3) 

Μαθητής: Κ Σχολείο: Αμμοχώρι Τάξη: Ε΄ 

Ερευνητής  

Μαθητής  

Ε Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν παρακολουθείς συχνά τηλεόραση; 

Μ Ναι παρακολουθώ και βλέπω χρήσιμα πράγματα 

Ε Όπως; 

Μ Όπως ντοκιμαντέρ και διάφορα για να μάθω για τον κόσμο πιο 

πολύ 

Ε Ας πούμε ειδήσεις βλέπεις; 

Μ Ναι ναι βλέπω 

Ε Υπάρχει κάτι το τελευταίο καιρό που να σου έχει κάνει 

εντύπωση; 

Μ Πως έρχονται πολλοί πρόσφυγες και είναι κρίμα γιατί δεν έχουν 

φαί και στα μέρη μας δεν έχουν που να μείνουν και κοιμούνται 

στο δρόμο 

Ε Επομένως λογικά θα έχεις δει τέτοιες εικόνες στην τηλεόραση; 

Μ Ναι έχω δει πολλές 

Ε Γνωρίζεις ότι υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που έρχονται και 

ταξιδεύουν μέσα στη θάλασσα για να φτάσουν στη χώρα μας; 

Μ Ναι το γνωρίζω 

Ε Και αυτό σου έχει κάνει εντύπωση; 

Μ Εεε στα καράβια εκείνα που έρχονται δεν έχουν πολύ τροφή για 

να φάνει και χορτάσουν και αν έρθουν στην Ελλάδα πιστεύω 

πως δεν θα χουν χρήματα για να αγοράσουν κάτι 

Ε Ας πούμε στη 1
η
 εικόνα τι βλέπεις; 

Μ Εε βλέπω άτομα που κουβαλάνε τα πράγματα τους για να 

φύγουν και να πάνε αλλού γιατί στη χώρα τους γίνεται πόλεμος 

Ε Και στη 2
η
 εικόνα; 

Μ Στη 2
η
 βλέπω σαν το ίδιο αλλά είναι μικρά φτωχά παιδάκια και 

δεν έχουν να φάνε 
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Ε Μάλιστα. Άρα αυτά τα παιδάκια που βλέπουμε στην εικόνα 

πιστεύεις ότι είναι πρόσφυγες ή μετανάστες; 

Μ Πιστεύω ότι είναι μετανάστες; 

Ε Τι είναι για σένα ας πούμε ένας μετανάστης μαθητής; 

Μ Ένας μετανάστης μαθητής είναι για μένα… εγώ θα τον έκανα 

φίλο γιατί και αυτό κρίμα είναι ψυχή έχει και δε θα είχα 

πρόβλημα 

Ε Τι σημαίνει για σένα ένας πρόσφυγας μαθητής; 

Μ Δηλαδή; 

Ε Δηλαδή αν σου ζητούσα να μου πεις τι είναι πρόσφυγας όπως 

και τι είναι μετανάστης τι θα μου έλεγες γι αυτά τα δύο; 

Μ Πρόσφυγας είναι όταν γίνεται στη χώρα πόλεμος και φεύγουν 

για να σωθούν από τη χώρα τους και πάνε σε μια άλλη χώρα 

που δε γίνεται πόλεμος και μετανάστης είναι που στη χώρα τους 

δεν έχουν πολλά λεφτά κάτι τέτοιο 

Ε Μάλιστα 

Μ Κάτι το ίδιο με τους πρόσφυγες αλλά λίγο διαφορετικό 

Ε Εσύ έχεις συμμαθητές που να είναι από άλλη χώρα; 

Μ Όχι 

Ε Αν είχες συμμαθητές που να ήταν από άλλη χώρα πως θα 

ένιωθες; 

Μ Θα ένιωθα ωραία, θα τον ρωτούσα διάφορα πράγματα για να 

μάθω 

Ε Όπως; 

Μ Όπως θα τον ρωτούσα πως ήταν στη χώρα σου και διάφορα 

άλλα 

Ε Πώς θα έβλεπες τους συμμαθητές σου που θα ήταν από 

διαφορετική χώρα; 

Μ Πώς θα τους έβλεπα; Θα τους έβλεπα σαν φίλους μου 

Ε Δηλαδή 

Μ Θα τους αγαπούσα σαν όλους τους φίλους μου 

Ε Εσύ πως θα ένιωθες ανάμεσα σ αυτούς; 

Μ Εε κιόλας και θα τους λυπόμουνα 
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Ε Γιατί θα τους λυπόσουνα; 

Μ Γιατί αυτοί έκαναν τόσο κόπο για να ρθουν εδώ πέρα και 

κουράστηκαν πολύ 

Ε Εε θα σε ενοχλούσε αν οι συμμαθητές σου μιλούσαν τη δική 

τους γλώσσα μέσα στη τάξη σου; 

Μ Τη δική μου; 

Ε Τη δική τους 

Μ Εμμ άμα μιλούσαν τη δική τους δε θα καταλάβαιναν αυτοί που 

ήταν από ξένη χώρα τι γλώσσα μιλάει και τι λέει, δε θα 

καταλάβαιναν και γι αυτό δε θα ταν τόσο ωραίο γιατί δε θα 

καταλαβαίναμε γιατί μπορεί να εκφράζονταν σε όλους μας και 

να μιλούσαν τη δική τους γλώσσα αλλά εμείς να μην τους 

καταλαβαίναμε δε θα ξέραμε τη δική τους γλώσσα 

Ε Εσένα αυτό θα σε ενοχλούσε; 

Μ Ε πολύ λίγο γιατί εμείς δε θα καταλαβαίναμε και ένα παιδάκι να 

μην ήξερε καθόλου να μιλάει τη γλώσσα μας και να καθόταν σε 

μια γωνία και να κοιτούσε τους γύρους του και να λέει τι 

κάνουν αυτοί τώρα και να στεναχωριόταν 

Ε Θα ήθελες εσύ να μάθεις τη γλώσσα που θα μιλούσαν οι 

συμμαθητές σου; Τη δική τους 

Μ Ναι γιατί θα μπορούσα να τη μάθω και σε εκείνο το παιδάκι για 

να μην είναι στεναχωρημένο και να μην είναι μόνο και τέτοια 

Ε Ωραία. Θα συνεργαζόσουν ας πούμε με προσφυγόπουλα μέσα 

στη τάξη σου; 

Μ Θα συνεργαζόμουν πιστεύω και με όλα τα άλλα τα παιδιά 

Ε Αν θα συνεργαζόσουν σε τι θα ήθελες να συνεργαστείς; 

Μ Δε ξέρω ανάλογα, ανάλογα σε ότι έχουμε 

Ε Ας πούμε σε ένα παιχνίδι; 

Μ Ναι 

Ε Ποιιο θα διάλεγες; 

Μ Ας πούμε παίζουμε βόλευ, δε θα με πείραζε να είχα ένα τέτοιο 

παιδάκι στη ομάδα μου 

Ε Ομαδικό παιχνίδι το βόλευ 
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Μ Ε ναι 

Ε Ωραία. Μέσα στο μάθημα θα συνεργαζόσουν; 

Μ Εννοείται πάλι θα συνεργαζόμουν, θα το ήθελε και η κυρία 

Ε Θα συνεργαζόσουν μ αυτά τα παιδιά εκτός τάξης;  

Μ … 

Ε Στη γειτονιά σου για παράδειγμα 

Μ Άμα τα ήξερα, ή άμα πήγαινα να τους μιλήσω ή ερχόντουσαν 

αυτοί να μου μιλήσουν και γίνουμε φίλοι εννοείται 

Ε Και σε τι άλλο θα ήθελες να συνεργαστείς 

Μ Θα συνεργαζόμουν, να είμαστε μία ομάδα η οποία ομάδα αυτοί 

να φτιάχναμε ένα αριστούργημα δε ξέρω ρομπότ ας πούμε ή 

κάτι τέτοιο και να πηγαίναμε να το παρουσιάσουμε κάπου και 

να γίνουμε όλοι μας γνωστοί 

Ε Ωραία θα ήθελες μήπως να υπάρχει μια διαφορετική τάξη στο 

σχολείο γι αυτά τα παιδιά; 

Μ Ναι θα ήθελα γιατί όπως είπα και πριν είναι δύσκολο να τους 

μάθεις τη ξένη γλώσσα και θα μπορούσαν να είναι σε εκείνη τη 

τάξη και να μιλάνε τη δική τους γλώσσα και θα καταλάβαινε 

και ο κύριος γιατί σε εκείνη τη τάξη θα είχαν και κύριο 

Ε Τελικά μετά από όλη αυτή τη συζήτησή μας και αυτά που είδες 

και στις δύο εικόνες θέλω να μου πεις τι συναισθήματα σου 

βγάζει η 1
η
 εικόνα και τι η 2

η
 εικόνα 

Μ Εεε στεναχωριέμαι από τη 1
η
 εικόνα γιατί κουβαλάνε τόσο 

βάρος να και το παιδάκι ζορίζεται έτσι όπως βλέπω τη φάτσα 

του και είναι κρίμα γιατί προχωράνε όλη τη μέρα χωρίς 

σταματημό και είναι πολύ κουρασμένοι 

Ε Και στη 2
η
 εικόνα τι συναισθήματα σου βγάζει; 

Μ Πάλι είναι κρίμα γιατί είναι φτωχά παιδάκια και νομίζω πως δεν 

έχουν να φάνε και τα λυπάμαι 

Ε Ωραία σ ευχαριστώ πολύ! 

Μ Εγώ ευχαριστώ! 

 

 


